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ओम् 

वाट्मीकीय-रामायणम् 
>+ अश्ण्यक्रण्ड्ब्् 

[व-१,२३] [प्रथमः सगः] -[दा-अयोष्याकाण्डे११६-११८] 
प्रतिप्रयाते मरते वसन् रामस्तपोषने । | 

१] सक्षयामास सोद्रेगांस्तज्रारण्यनिवासिनः॥ १॥ [१ 
ये तन्न चिघ्रकूटस्य पुरस्तात् तापसाश्रमाः । 

२] राममासोद्य निरतांस्तांशारक्षयदृत्पुकान् ॥२॥ [२ 
नयनेधरेकुटीभिश्च रामसुदरषय शङ्किताः । 

३] अन्योन्यमभिजल्पन्तः शनेश्वकरुः पथर् कथाः ॥ ३॥ [ ३ 
तेषां त्वोलसुक्षयमारक्ष्य रामः शङ्कासमन्वितः | 

४] कृताञ्जलिरवाचेदमृषि कुङपति तदा ॥ ५ ॥ [ ¢ 
कच्चिन् न भगवन् किशित् पूवैषृ्तमिदं कतम् । 

५] दृश्यते वेत येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥५॥ [५ 
प्रमदाजनमासाद्य कञ्चिन् नावरजस्य पे । 

६] रक्ष्मणस्य विनिदिष्टे नातुरूपमिषात्मनः ॥ ६ ॥ [६ 
गुरुद्श्रूषणाचारा नित्यं भवेपरायणा । 

विणकमेव 

१. चम अ-रामसमुद्वीष्य। 

२. च~ निरतां* । 

३. भ ब~ गृङुटीभिश्न। 

ध. ब-- विकृत । 
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७] प्रमदाभ्युदितां इस्ति सीता किन् न वर्तते ॥ ७ ॥ ̀ [ ७ 
अथविभिरयाबिषस्तपस्वी * नियतेन्द्रियः । 

९] स वेपमान उत्थाय रामं वाक्यमथार््रवीत् ॥८॥ [८ 
न चन््रयुख पर्यामो इत्ति हुश्वरितां तयि । 

१०] बतेसे हि परां ` पर्ति तपस्विषु तपरस्विवत् ॥९॥ [प 
११] नेह दीांयुषः करिह दृष्ट्वां न रपैरिवष्यसि (ति? । 

त्वं चेह गुरुषद्टत्तो खक्ष्मणेन समन्वितः ॥१०॥ [7 
१२] कुतः कस्याणवृत्ताया जाताया विपुले कुरे । 

वचनं तात वेदेश्यास्तपस्विषु विशेषतः ॥११॥ [९ 
१३] तन्निभित्ते बयं तात वसामः श्चभदशैन । 
१४७] रक्षोभ्यस्तेन संटृत्ताः कथयन्तो मिथः कथाः ॥९२॥ [१० 
१५पू] रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । 

१५७१] एष पन्था पर्षाणां फलान्याहरतां वनाव ॥१३॥ [ भ 
१७३] अनेन ह घुदुर्गे तत् परविशन्ति पहषेयः । 
फ ] ऋषीणां कदनं कृत्वा जनस्थाननिवासिनाम् ॥१५॥ [ ए 

रावणावरनः कश्चित् खरो नामेति विश्वतः । 
~> ^+-----------~----~ ~~~ ~ ------ ~ ~~~ 

१. ब--प्रासदाभ्युचिकां | 

अ--परमदाभ्युचितां । ठ प्रमादाभ्युदित्तां। 

२. भ च--्रतः परमधिकः पटः- 
रामस्य वचने श्रष्व! तापसास्ते तपोधनाः | 
परस्परमथारोच्य प्रस्यूषुस्तं न किथ्चन | 

४. अ ब-भस्तपसा। 

छ. च-मूतदुयापरं । 

५. ब--पुरादृतति ॥ 
६. च--कांचिव् | 
७. द--इष्टावपरितुष्यति । 
८. ब- सशतो । | 

न 



आरण्यकाण्डम् १।२१॥ ३ 
१६] उत्से तापसान् सान् जनस्थानढृषाखपान् ॥१५५॥ [११ 

उच्छिष्टं बा पमत्तं बा तापसं षर्मवारिणम् । 
१६३] रन्ति चास्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघव ॥१६॥ [प 
१८पृ] रावणावरजः कश्चित् खरो नामेह राक्षसः । [प 

धृष्टश्च जितकाशी च नृक्षषश्च बलोत्कटः । 
१९] अवदिश्नो पदाकायस्त्वां च तात न मृष्यति ॥१७॥ [१२ 

लवं यदा प्रभृति ह्यस्मिन्नाश्रमे" तात ववसे । 
२०] तदा पति रंसि विभरकुबेनिति तापसान् ॥१८ [१३ 

दकनेसतरतिङ्ररभहाभी षणकेरपि । 
२१] नानारूपेविरूपेश्च युखेस्ते मीमर्दश्नाः ॥१९॥ [१४ 

अथश्चस्तेरथ्चिभिः सन्तज्यन्ते तर्पस्विनः । 
२२] दृशयन्ति परां हिंसामना्याः पुरतः स्थिताः ॥२०॥ [१५ 

गहनेष्वाश्रमान्तेषु छीन चिढेतदश्चनाः । 
२३] रेभन्ते तापसौस्तत्र वस्तो ्र्पेचेतनाः॥२१॥ [१६ 

अ~~ 

१. के--उन्माचच । रां-तम्माय ?। 

२. कै रा--तश्छिषट। 
३. ब म~--धमचखारिणां । 

च -- ब्रह्मखारेणां । 

छ. क-यस्मिश्नाश्रमे | 

बम अ-स्माल्ञाभ्रमे १? 

५. भ ब--दृशनेस्ते । 
६. व--मुख्येस्त* । भ--मु खेस्त ० । 
७. च--मीमद्दनेः 

८. भ--सदश्यन्ते तपस्विभिः । 

९. अ-ील्लागिहतवुशेनाः । 
१०. भ-- बाधतस्तादसां सश्र । ` 

अ --भाद्यग्वे वा९० | 

११. भ--त्रा्यन्तोश्पशेवनाः । 
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अधिक्षिपन्ति स्भाण्डमभरिमेधांसि वारिणा ॥ [१७ 

२५७] श्ोणितेर्बलिकमांणि ध्वं सयन्ति कृतानि च ॥२२॥ [ प 
` विश्वस्तानापविश्वस्तास्तापसानां तपस्विनाम् । 
२५] भेर करौपूरेषु विखजंन्ति महास्वनम् ॥२३॥ [प 

कलशांश्च प्रपत्तानां हवने भरत्युपस्थिते । [१७३ 
२६] दर्पोश्चादैौय गच्छन्ति तभेयनिति च दारुणाः ॥२४॥ [ ए 

तैदैरात्पभिराविष्टमाश्रमं त्यक्तमिच्छवः । 
२७] गमनायान्यदेश्स्य नोदयन्त्यषैयो हि माम् ॥२५॥ [१८ 

यत् पुरा राम मारीचममुखा राक्षसा हिवे। [१९प् 
र] कौशिका[मा]गेवादीनां सुनीनां भावितात्मनाम् ॥* [ प 
प] दुःखं कुन्ति ते पापास्त्य्ष्यामो वयपाश्रमम् ॥२६॥ [१९ 

बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो बनम् । 
२९] पुराणमाश्रपं चाहं श्रयिष्ये सगणं; पुनः ॥२७॥ [२० 

३०] त्वय्यप्ययुक्त स खरः पुरा राम प्रवतेते ।" [२१ 
१. अ~प्राम्माण्डन। 
२. भ च- विसृजन्ते | 
३. ब~--द्भोनादाय । 

४. ख अ ब म--स्यक्तुमेच्छुया। 

५. के-नदयन्नृषयो । म च-नोद्यभ्मुनयो । 
६. ब- नास्ति| 

७. च --पुराणाश्रमसबाधं | 

<, ज ~~ सगय । 

९. कैराभ च--भ्रतः परमधिकः पाठः- 

सकलन्रस्यं शोद्धेशं नित्ययुक्तः स राघव । 
सबान्धव इतो गच्छ यदि चित प्रव॑ते || 

१ कै--°स्य चोदधेगे । रा-उकढत्र चो० । 
शअ-खकरस्य चोदेगेन | 



आरण्यकाण्डम् १।३३॥ ५, 

२१३] असतां रक्षसामेषां समीपे कूरकपमणाम् ॥२८॥ [प्र 
राम कामं समथस्त राक्षसानां विनाशने । 

३२] कतेन्यो न हि विश्वासछरच्द्रा हि राक्षसाः ॥२९।[ प 
इत्युक्ता ते तु युनयो रामं प्मनिमेक्षणम् । 

३३] न शेकुरुकतैर बाक्थेश्वरोदं समुतषुकाः ॥३०॥ [२३ 
अभिनन्द्र समापृच्छथ समाश्वास्य च राघवम् | 

३५] स जगामाश्रमे त्यक्ता सङुखः कुर्पो हि वे ॥*३१॥ [२४ 
स साध्यपिगणं रामः सुद्रमनुगम्य च। 

प] प्रीतिकषिगणेः सरैः समादिष्टो न्यवर्तत ॥३२॥ [२५ 
मपाश्रपं विरहित तापसे नियतेन्धियेः । 

ए] संप्रीयमाणो बहुशः सेपयुक्तः सुनिरम 

पत] विमृश्य राक्षसं हृष्ट रामोऽपि गमनोत्घुकः ॥३२॥ [२६ 

१. भ च--गन्तम्यो । 

२. भ--पु। 

३. छख अ भ च-- *रवरोडु । 

%. भ ब--श्रतः पर्माधकः पाठः- 

स चाश्रमस्तेमुनिभिः ससगतै- 
रनिश्वसन् दूरतया इतप्रभः | 

बभूव मोनवतचारिमिथथा 
समुरसुकेब ङखगेर्निषेवितः ॥ 
दस्याषं रामायणे च्ारण्यकाण्डे तासंगौः । 

५. भ--सुदूरमभिगम्य । 

६. अ-साक्षम् । 
७. अ म ब-समाश्िष्टो । च- समादिश्य । 

८.कैरालङ्भमम ब-सनिष्टुरम् | 
९. भ च-विब्द्ं | 

१ चअ---तापकषवाक््यं | 
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१,२] स च तेषु भरयातेषु तपस्विषु विशेषतः । 
पत] न तत्रागोचयद् वासं वैदेही च सुमध्यमा ॥३५॥ [सगे ११७,१ 

तस्मादयैष गच्छाम इति सिन्य राघवः । 
९] भ्रातिष्ठत ततः साधं सीतया लक्ष्मणेन च ॥३५॥ [४ 

अतरेराश्रममाल्ाच् ववन्दाते महायुजौ । 
५] स चास्मे भगवानत्रिः पितृषव भयप्ैत ॥३६॥ [५ 

स्वयमार्साश्र चासीनः सर्वं रामाय सक्तम् । 
६] स सौमिर्ि महामामं सीतां च परिसान्तयन् ॥२३७॥ [६ 
प] प्रत्रीं च तपसा रां सिद्धां चद्धां तपोधनाम् । 

सान्त्वयामास धमां सव॑मूतहिते रता् ॥३८॥ [७ 
७] अनसूयां महाभागां तापसीं षमैचारिणीम् । 

अरतिर्हीष्य बेदेद्ीमित्याह युनिपुङ्वः ॥३९॥ [८प् 
८] छन्द््यस्व च कामेश्व वैदेहीं धमेचारिणीम् ॥४०॥ [> 

१. म ब--श्रतः परमधिकः पाठः- 

सा चमे स्णरतिरम्बेति तन्निल्यमनुशोषतः । 

स्कन्दावार निवेशन तेन चेह मक्ास्मनां | 

करीेश्चिव कारेणासुपमदैः कृतो महान् । 

रदमणस्तु प्रयातेषु तपस्विषु विशेषतः ॥ 

२. व--महमुजौ । 

३. रा-- प्रतिपच ! । 

७. भ ध~--स्वयमादिश्य। 

५. अ--सोभित्रे । म ब-सौमिन्रम् | 

६. रा-कवैवस्व ? 

७. च~-प्रकामिस्स्व । द--च कमेस्ते । 
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रामाय चाचचक्षे तां ब्राह्मणीं संशितव्रताम् । [८ उ 
९] तीव्रेण तपसा युक्तां नियमेश्ाप्यरङताम् ।४१॥ 

दशवर्षसहस्राणि यया तप्तं महत् तपः । [१० 
१०] अनसूया पुरा तात शयं मातेव॑तेऽनघ ॥४२॥ [प 

दश्चवषाण्यनाचष्टया दग्धे रोके निरन्तरम् । 
११] यया मूलफकं खष्टं जाहवी च भवतिता ॥४३॥* [९ 

देवकायनिभित्तं च यया सत्वरमाणया । 
१२] दशरात्रं कृता रातिः सेयं मातेव तेऽनघ ॥५४॥* [११ 

तामिपां पूवेभूतानां नमस्कार्या यकस्िनीम् । 
१३] अभिगच्छतु बेदेही सिद्धामक्रोधनां सतीम् ॥५५॥ [१२ 

एवं ब्रवाणं तपरं तथेत्युक्ता स राघवः | 
१९] सीतामुवाच धर्मज्ञामिदं वचनमुत्तमम् ।४६॥ [१५४ 

सीते श्रुतं ते वचनं मुनेरस्य प्रभाषतः । 
१५५] प्रिया्थमात्मनः श्रीघमभिगच्छ तपस्विनीम् ॥९७॥ [१५ 

अनसूयेति या लोके कमणा ख्यातिमागता । 
प] तां शीघ्रमभिगच्छ त्मभिगम्यां तपस्िनीम् ॥५८॥ * [प 

सीता त्वेतद् वचः श्रुत्वा राघवस्य हितैषिणी । 
१६. तामन्रिपनीं धमं धर्मशना सोँभिचक्रमे ॥४९॥ [१६ 

---~-----~--~-~-- ~~ ~~~. 
~~ ज~ 

१. अ~ खाव्षे | 

८ भ च-यथा। 

३.केराअव म--मिव। 
४. च~ नास्ति । 

५. अ- मनस्विनीं | 

६. मब - नास्ति। 

७. भ---त्वमि बक्रमे । घ-~-त्वाभिचक्रमे | 
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१५७ शिथिलां पलितां दद्धं जरापाण्डुरमूधजाम् ।' [१७१् 
१८उ] अभ्यवादयत क्षिपं ब्॒वन्ती मेथिटी शहम् ॥५०॥ [१८ 

अभित्राद्याथ वैदेही तापसीं ष्मचारिशीम् । 
१६] बद्धाभ्लिपुटा हृष्टा पयंप्रच्छदनामयम् ॥५१॥ [१६ 

ततः सीतां महामागां सा शक धर्मचारिणीम् । 
२०] कुररं सौन्त्वयित्वेनां पयेपृच्छयदनामवम् ॥५२॥* [२० 

त्यक्ता राज्यं सुखं चेव मानं दद्धि च मानिनि । 
२१] दिषटयाऽस्यनुगता रामं रोहिणीव निशाकरम् ॥५३॥ [२१ 

नगरस्थो वनस्थो वा पापवान् यदि वा श॒षिः। 
२२] यासां स्रीणां परियो मतो तासां लोकाः सनातनाः॥५५।[२२ 

अशीलः कामडत्तो वा धनेषी परिवजितः। 
२३] स्परीणामायंस्वमावानां परमं दैवतं पतिः ॥५५॥ [२३ 

नातो विकि जानामि बान्धवं चुभरशं स्त्रियाः । 
२४] सवेत्र योग्यं वेदेहि तपः कृतमिवाव्ययम् ॥५६॥ [२४ 

१. भ च~जतः परमाधकः पाठटः- 

प्रयतां वेपमानाङ्गी भवाते कवरी यथा । 

तां छु सीता महाभागा अनसूयां रतवताम् ॥ 
२. भ- घभचलारिणी । 

३. कौ र-बद्धाजलिं सान्र्वयिरवा | 

७.खछअम ब-नास्ति। 

५. अ--राञ्यसुखं | 

६. दौ रा भ--भाभिनि। ५-- भाविनि । 
७. म ब~--रोकः सनातनः | 

८. भ च-~-वरिष्ट | 

९. अ च-- पश्यामि । भ व~ जानासि 

१०. भ च~ विष्शन् । 

१९१.ख८अभमव च-ख्िमः। 
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न त्वेनमनुगच्छेन्ति खोके गुणमसंत्डियः । 
२५] कामपृक्तस्वहदैया भर्तृनाथा हि योषितः ॥५७॥ [२५ 

प्ाप्तुवन्त्ययक्चश्चैव धम्रक्षं च मेथिखि। 
२६) अकायवशमापभाः सियो न तु पतिवताः ॥५८॥ [२६ 

्िपोस्त्द्रणेयुक्ता श्टलोकपराधराः । 
२७] सर्वः स्वगं परवक््यन्ति यथा पुण्यक्रतस्तथा ॥५९॥ [२७ 
प} खद्विधाः कतिचिव सीते रोके सन्ति पतिव्रताः ॥६०॥[ 1२ 

इत्येवमुक्ता वैदेही मगवयामेंदुयया । 
३५१) प्रतिपूञ्य वचो हृष्टा वक्तुं समुपचक्रमे ॥६१॥ (११८, १ 

नेदमाश्चयैमाये यत् त्वमेवमभिभाषसे । | 
२] विदितं हि' ̀ ममाप्येतद् यथा नित्यं शुः पतिः ॥६२॥२ 

यथप्येभः भवेद भता ममायं धनवर्जितः 
३] अथव धतुवतैव्यस्तथाऽप्येष "पतिया ॥' *६३॥ [३ | 1 1 

१. च --त्वमेवम्बगष्छन्ति | 

२. कै--गुखयमस० । रा-गुर्यमसप्ियः । 

३. भ च--कामसपूक्तहदया । 

७. कौ--तद्विषास्तु गुणेवु° । 
५. भ ब--द्टा ज्ञोकपराषरे । 
६. म ष~-स्त्रिय | 
७. भ ब~--स्वगे। 

८. भ ब~--प्रविश्यम्ते | 

९. के--सदिभाः। 
१५. भ च -- शव्यानुसूकया । 

११. अ--स्वमेवमतिभाषसे । भ ज ~--त्वमेवमयु भाषसे । 

१२. भ ब-तु। 
१३. म ब~ यजष्येव। 
१४. अ --०वसुपवतंभ्य ० | 
१९. म ब-मति०। 
१६. ब~ अदेषसुपगम्तम्यस्तथाप्येव मदेत्ममा | 
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किं पुनर्यो गुणैः माध्यः सानुक्रोशो जितेन्दियः। 

¢] स्थिरातुरागो धपौत्मा पित्रोः परियतरः सदा ॥६४॥ [४ 
यां वृक्षि वर्तेते राभः कौसस्यायां दटव्रतः । 

५] तामेव त्रपधैवीनामन्यासामपि बतेते ॥६५॥ [५ 
सषृदृष््टास्पि स्रीषु व्रपेण तृपवत्सषः । 

६] मातृवद् बर्तते वीरो मानपुत्छञ्य मानदः ॥६६॥ (६ 

आगच्छता च विजनं भयावहमिदं वनम् । 

७] समपिते हि च्छरुश्वा हदये तरवे स्थिते मम ॥९७॥ [७ 

पाणिग्रहणकाले च यदाभ्निगुरुसभ्भिधौ । 
८] अन्वश्षासत् पिता वाक्यं यन्मां तर्दपि मे. हदि ॥६८॥[< 

नवीकरतं च तत् सर्वं वाक्येस्ते ब्रह्मचारिणि । 
९] पतिशयश्रूषणान्नान्यत् तपो नार्यां विधीयते ॥६९॥ [९ 

साचिग्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्वी प्रहीयते । 
१०] तथेवारुन्धती यातापतिषश्रूषया दिवम् ॥७०॥ [१० 

वरिष्ठौ स्वैनारीणामेषामाय दिव गता । 

१. भ व--कोशल्यायां । 
२. अ अ-~---महायरशाः। 

३. भ च~ चूपनारीणाम० | 

४. अ च-सकृस्स्फटास्वपि | 

५. भ च-भागण्कन्तं च| 

६.ख्अम न-पसत्र, ब म-गास्वि। 

७. भ--हदयेन । 

<. भ--पुगयतमे । 

९. रा--वाकयेत्रत्रह्य० । भ च~ वाक्येस्ते धमेचारिथि । 
१०. अ म ब-बसिष्टा। | 
११. भ ब थ-- ०नारीणामेषाप्वार्ये | 
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११] रोहिणी न विना चन्द्र मुहूर्तमपि हश्यते ॥७१॥ [२११ 
एवंविधाश्वाप्यपराः कियो मतेश्दत्रताः । | 

१२] ताश्च रोके पीयन्ते शमे पुण्येन कमणा ॥ ७२॥ [१२ 
ततोऽन्या सष्टष्टा श्रुत्वा वचनयुलमम् । 

१३] शिरस्याघ्राय चोवाच मेथिलीं हषेगद्रदा ॥७३॥ [१३ 
उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मेथिषशि ॥ 

१४] भीता चास्म्यद्य ते किं नँ वर्चनं करवाण्यहम् ॥७५॥ [१४ 
नियमेविंविषैराप्र तपोयोगजपस्ति मे । 

१५] यत् सस्परंय बं सीते छन्दये त्वां छचिस्िते॥७५॥ [१५ 

१६३] कृतङृसा ऽवदत् सीता तपोबलंसमन्विताम् ॥७६॥ [१६३ 
सा त्वेवमुक्ता धमेक्ञा तथा प्रीततराऽमवत् । 

१७] अव्रवीज्चापि सफर हर्ष सीते करोम्यहम् ॥७७॥ [१७ 
इद दिव्यं वरं माल्यं वस्त्राण्याभरणानि च । 

प्र] अङ्करागश्च वैदेहि महाह च विरेपनम् ॥७८॥ [१८ 

१.अभ म च-ततानुसूया । 

२. खा भीता खास्त्यद्तो । भ--परीता चास्ति ह्यतः । 

म ब~ प्राता चास्मभ्यचे। च~ प्रीता चास्मि यतः। 

३. भ-ते। 

धर. ला- ब्रहि | 

५. भ--सांश्निस्य । च-सरत्य । 
६. भ व-कतमिष्यत्रवीव् । 

७. राख ञव भ--तपोबनस° । 
< केरा च-तया। 
९. अ अ च--श्रगरागं। म--अगरागेश्च । 

१०. ढा अ~ ममाहं 
म ब~--षमाई। 
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मया दत्तमिदं सीते भूषणैरपि बजिता । 
ॐ] तथा रूपमसंक्िष्ठं नित्यमेत्र भविष्यति ॥७६॥ [१९ 

अङ्गरागेण दिव्येन खिपिनं जनकात्मजे । 

१८] शोभयिष्यसि भर्तारं विष्णुं श्रीरसि रूपिणी ॥८०॥ [२० 
सा वसखपङ्गरागं च भूषणानि खजस्तथा । 

२१] मेथिली परतिजग्राह भरीतिदायमनुत्तमम् ॥८१॥ [२१ 

वि 

हस्या राम्यशे श्याररयकाण्डे धनसूयाभ्रीतिदायो 

नाम प्रथमः सरैः ॥१॥ 

१. म ल--मूषणरपि । 

२. म ब~ ०्पसमङ्गिष्ट | 

३. भ च-लिक्षागी। 

७. भ--भीर्विष्णुमिव । च -- भीविष्शुमिव | 

५. कै-दतिशी भाद | 

६. भ मास्वि। 

७.कोराङाभमव ध नास्ति) 



[ वं-४ }= [हितीयः सगः] [दा०-अयो° का* ११८] 

पतिश्च तु तं सीता परीतिदायमनुत्तमम् । 
१] कृताज्ञल्िएय धीरा तामुषाम्त तपोधनाम् ॥१॥ [२२ 

तां तु सीतामुपासीनामनमूया दृढव्रता । 
२] वचनं वक्तमारेमे थमं कमललोचनाम् ॥२॥ [२३ 

स्वयंवरे किल प्राप्न पेतेन यश्र्स्विनि । 
३ ] राघवेणेति बे सीते कंथा श्रोजमुपा्ग॑ता ॥२॥ [२५ 

तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेणेव मैथिलि । 
 ] यथाऽनुमूते कात्स्थन तन्मे तवं वक्तमर्हसि ॥४॥ [२५ 

एवमुक्ता तु तां सीतीं विरराम तपस्िनी । 

५ ] तामुवाच ततः सीता श्रूयतामिखथो वचः ॥५॥ [२६ 
प] यथाषृ्मिदं सर्वे तत् ते वक्ष्यामि तापि ॥६॥ [सि 

मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम वीयर्वान् । 
६ 1] क्षतरकर्मण्यभिरतो न्यायतः क्वास्ति मेदिनीम् ॥७॥ [२७ 

~ ------~-----~- ~ ~ ------- स 

१, भ च-तत्। 

२. अ च-०मनुसुया। 

३. अ च~-सीतां। 

४. भ च~-यशस्विना 

५. रा म च~--तथा। 

६. ब--घ्रोतुभुपागता । छा-- घ्नो ठुमिकागता । 

७, म छा-खीतां तां । 

८, भ च~ षमेवित् । 

> ~ 
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स गंतो धर्मसेवर्ते कारे किं पिता मम। 
७] पनीभिः सह धर्मात्मा ददर भदंदधताम् ॥८॥ [फ 

अन्तरिक्षेण गच्छन्तीं दिव्यरूपां मनस्विनीमर ॥ 
८] मेनकां वै धैप्रसं श्रोतयन्तीं दिक्नो दज्ञ॥९॥ [र 

रपु] ष्टा तीं रूपसंपन्नां मन्मयस्य रतीपिव। 
पष] बभुव मुदितो राजा श्षटा तां वापखोचनाम् ॥१०॥ [प 

प्त] स मन्मथश्चराविष्टः पिता मप तदाभवत् । 
९उ] मनुष्यसदशी बुदधिस्तस्यासीर् धेयनाशिनी ॥११॥ [प 

अस्यां नाम सपु्पा्े दपत्य कीतिवर्धनम् । 

१०] ममापत्यविहीनस्य मष्ान् हि स्थादनुग्रहः॥१२॥ [प 
अन्तरि च वागुधैरुखचोर तदो किर ॥ 

११] प्ाप्स्यस्यपत्यमप्यास्त्व सदश रूपसंपदा ॥१३॥ [प 
तस्य खाङ्गलदस्तस्य 'कंपेतः सित्रमण्डेले् । 
१. के म--धरम॑सस्कई ( इस्यपरकर शोधितः पाठः ) अस्तुतस्तु घम- 

सवतैमिष्येव रम्यः पाटः । 
क--धमसवतु । म~--वमेक्षवते १ 
ब~--घम सवतं । च--कमसस्कदु । 

२. अ ब~ महद्द् भुत । 

३. रा--विष्पस्ूप । 

४. मखा ठ~-मीमकां। 

५. लभ च ब--द्यप्सरसां। 

६.भव-तां द्ष्ट्वा 

७. भ ब-सयुष्पदे० । 

८. ला-- न्दापष्यं । क--ण्दपस्य । म--0दुम्पत्यं । 

९. ज -- वागुद्चर्चरन्मानुषी । 
१०. केरालअम लङा ब-जृषतः। 

म~ ङइष्यतः । 
११. टा--श्चन्रमुलमम्। 



आरण्यकाण्डम् २।१९॥ १५ 

१२] अहं फिंरोस्थिता भिच््वा जगतीं नृषसभिषौ ॥१४॥ [२८ 
त मां दृष्टा नरपतियुष्टि विक्षिपतीं सुहुः । 

१३] पाुेष्टितैसवां गीं विस्मितो जनकोऽमर्वत् ॥१५॥ [२९ 
अनपत्येन च स्नेहादारोप्याङ्कमह स्वयम् । 

१४] पमेयं तनयेत्यु्कौ स्नेहश्च पयि पातितः ॥१६॥ [३० 

अन्तरिक्ष च वागुक्ता मानुषी किर मां भति। [३१य् 

१५] सदन्दुभिरिवाचिन्त्या पुष्पवृष्टिपुरःसरा ॥१७॥ [प 
मे्॑कायां समुत्पस्ना कन्येयं मानुषी तव ॥ 

१६] भविष्यति कृखोकेऽस्मिन् राजन गुणनिदशनम् ॥ १८॥ [1२ 

बिदायै े त्रवसुधां यस्मात् सीतेव चोस्थिता ॥ 
१७] तस्मात् सीतेति नामास्याः रूयाति यास्यति भेतरे ॥१९॥ 

ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिरेवेरः । 
निमा १.०० ५०७००७०७००५ 

१. अ-जयन्ती | 

२. मअ बव-एनः। 

३. भ च--शगुण्ठित० | 

४. रा-- भवेव ? 

५. भ--वनयेष्युक्छा | 

६. म-मीनकाया | 

७. म~-कनीयं ? 

८, च~ यस्मादिथ । 

९. ब-लोकेषु । 

१०. च भ- ते सुता । म पुस्तके ! ते सुता' इत्वस्य स्थाने (भूतले' 

इत्याभन्वरः पाठः | 

११. म~-मिजिरीश्वदः । ज~ मिथिाभिपः। 
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१८] हद्धि चावाप पेरमां मामवाप्य नराधिपः ॥२०॥ (३० 
देव्ये पदता चेष्टाये ज्येष्ठाये पुण्यकर्मणा । | 

१६] तयौ सपधिता चासिं स्निग्धया पातसौहदात् ॥२१॥ [३३ 
पतिसंयोगयोभ्यं च॑ वयो दरव मे पिता । 

२०] चिन्तामंभ्यगमहू दीनो वित्तनाश्ादिवाधनः॥२२॥ [३४ 
सद्शा््चवषृष्टाचच लोके कन्यापिता वरात् । 

२१] परपपणामवाभोति शक्रेणापि समो यदि ॥२३॥ [३५ 
२२१] ते धषणार्धि दूरस्थं निशम्य स च पाथिवः। 
२३य्] अयोनिजां चं मां षष्ट नाध्थंगच्छत्स निश्चयम् ।॥२७॥ [३७ 
२२३] चिन्ताणवस्य पारं स नापसादापएुबो यथा । [३६उ 
२३३] सदशं चार्तुरूपं च पहीपांखः पिता ममे ॥२५५॥ [३७ 
„..~-.----~--------~-----~----~ ~--------------~-~-~ -------~~ ---------~~------------~~- ^ 

१. भ ब-यिपुकाम् । 

२. भ- जनाधिपः । 

३. भ~--तमा च वर्भिता | 

७. च--बाह | 

५. छ अ म--०्योग च । च~ पतिस्रयोगसुकमं । 

६. भ--दटष्ट्बाश्च। 

७. च--ध्यानमभ्यगमद् । 

८, भ ---ण्शाआआयङकटव् | 

९. ख~ प्रधर्षणमामरोति बन्निणापिसमो युवि । 

१०. च-~-तां षषेणामदूरस्थामवेक्ष्यारनाने पार्थिवः । 

१९. च-षदहि। 

१२. अ म~ नाभिगग्छति निश्व० । 

१३. ख-- च शितयन् । 

१४. भ ब~ मेनुरूप । 

१४. भ--वसुषाभिपतिः पविः । 



आरण्यकाण्दम् २। २६ ॥ १७ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य धीमेतः। 

२४] स्वयंवरं तनूजायाः करिष्ये इति च स्थिर ॥*२६॥ [३८ 
यजमानस्य यद्धे वे वरुणन महात्मना । 

२५] दत्तं धनुर्वरं पीत्या वृणीरो चाक्षयौ तथा ॥२७॥ [३९ 
न चार्यते मनुष्यैश्च भरमाणं गौरवाधिकम् । 

२६-२८] यन्न शक्ताश्चारखयितु समस्ता मसुजाधिपाः॥।* २८॥ [४० 

स्थापयित्वा तदा चापं पित्रा मे व्याहतं वर्च॑ः। 
२९] समवाये नरेनद्राणां पूवेमामन्त्य पाथिवान् ॥२६॥* [५१ 

१. च--दद्यमानस्य 1चन्तया । 

२. म~ स्थिता। 

३. व~ स्वययरे वरयिष्ये साताया इति धमेतः। 

ला- स्व्यवरं तनूजायाः करिष्यामीति निश्वयः | 

४. च-एुरषाणां शत साम्नं यदुद्रहति गोरवात् । 

तेजोयुवा नां बङिनां तद्णानां च धीमतां ॥ 

यत्तम्मभोरथनापि हितसरवबकाणुगेः । 

न शक्य सहसा वों ? ( ठु ) तः सवव न चेतुसा १॥ 

तथव शारोपयितुं संवैरेव नराधिपैः । 

अन्यश्च पुरवेछोके न नाम्यस्व १ विकश्थनैः ॥ 

५. भ--इम जु स्थाप्य तञ्चापं | 

६. भ- तडा । 

७. च--वद्धनुमें पिता स्थाप्य खबोनाहूय मन्त्रिणः । 

तेषां मण्येप्युवाचेदं तदा वचनमुाद् १( ज) तं। 
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य इदं धनुरुधम्य राजा सज्यं करिष्यति । 
३०] सुतौया पेऽ सीतायाः स वे" मतां भविष्यति ॥२३०।। [४२ 

हव्या रामायणे भ्ारण्यकाण्डे सीताजन्मवंणने 

बाम द्वितीयः सर्गः ||२॥ 

१. भ--यस्सिदं । 

भ-यतुदै ?। 

२. अ भ- षज करि | 

रा- स्य करि° । 

व~ सज्यमेकेन पाशिना। 

३. च- करिष्यति च सीतायाः सतु। 

४. के राभ । 

५. भ--०न्मबथनो । ब~ सीताधयीमो । 
६.केराढमम ब--मास्ति। 



[व०-४,५ ] [तृतीयः सगैः]=[दा०-अयो ° ११८] 

स्वयंवरनिमिततं ठ स्थापयिता महै षतु; । 
३१] पित्रा मे मषित। दूता राजां विकरान्तयोधिनाग् ॥१॥ [र 

आहूतौ मत्कृते पित्रो यथावव सयुपस्थिताः । 
३२] बराह वरदाः सवे राह चेवं एुसत्कताः ॥२॥ ति 

स्वयेवरण्हं तच्च समन्तौन्मे नरापिषाः। 

३३] भिश्थायोषयंलक््या द्रष्टुं समष्टुं च काकम् ॥' ' ३॥[प 
हस्तिहस्तपरीणाहे तं ष्टा पहदतुः । 

३५] निषे भमिरर्भोस्ते सयुदरी्ष्य परस्परम् ॥५॥ [7 

१.च- च। 
रदैराढभ अ व म~-तस्थौ स्थाप्य । 

ब--वस्थो प्राप्य । च-नास्ति | 
३. च--तदायुषम् । 
४. च--विकमथाञ्धिनाम् । ऊ-देडेषु श्वसु । 

, ५. रा~-श्राहूतास्मे ष्ठते पि । को-~-पु्तके ठ सशोध्य 

“श्हूताः, ससछृता माम्याः ” इति प्राठः कृतः| 

६. च--्राहृतास्ते यथाकादमुपाजम्युनेराधिषाः । 
७. भ--सवें रक्ञा। ब-स्वयं शज्चा। 

८, च~ व सस्छताः | 

९. ठ~~-ताथ् । 
१०. भ-समाक्रंताः। च~-घमस्तास्ते | 

११. भ~-प्रविशन् तमह्न०। 
१२. च-विविगु्यातिते करम्या दुश््स्तश्च कामुंकम् | 

१३. भ ~वदद् ष्टं । च--तते ष्टा । 

१४. च--०भूम्रेशः स्व । 
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तश्च शटा धनुदिग्यं गौरवा गिरिसन्निभम् । 
३५] अभिवाचयाभ्युंपाजग्भुरशक्तास्तस्य पूरणे ॥५॥ [५७३ 

ततः स्वयेवरे मने प्रतियातेषु राजघ । 

३६] पिता मे व्यथितो दीनश्चिन्ता भूयोऽध्यगर्च्छत ।। ६॥ [7 

अथ दीधस्य कारस्य रार्धवोऽयं महायुतिः। 

३७] पृगयामटते वीरो लक्ष्मणश्च महायशाः ॥ ७॥ [४४ 

३८३] निवतैमानेनेतेन गौरवं धनुषः श्रुतम् । 
प्र] जातकौवहछो मतौ मम रामस्तदाऽभवत् ॥८॥ [४ 

३९] ततोऽभिगम्य पितरं मम रामोऽभ्यवादयत् । ` 
०पू] इक्वोोहि' ` पितुस्तेरैय वयस्यो हि' ̀ पिता मम ॥ ̀  ̀ €॥ [7 

-~--~--~--~------~-^ _-~-~-~~~----------~~----------
-------------------------------

~--~-------“ ~ 

१. अ~ तत्र । 

२. च - तच्च धनुदधर दुष्टरा दुद्धरं गिरिगिरवम् । 

३. च--्राभेवाद्य तपा जग्मु० | 

%. अ--स्वथवरेषु भग्नषु 

ध. ब--भूयाशिन्तां | 

६. कै-भूयोधिगच्छत ?। 
छ अ ब-भूयाप्यगच्छुत । 

७. च--पिता वरं मे क्षदुशे चिन्तया नाध्यगच्छत । 

८. ब--राघवस्य | 

९. च - काकपक्षधरो धन्वी पूणीचन्द्र इवोदितः । 

१०. च-यजतो मे पितुयंज्ञं जनकस्य महाप्मनः ॥ 
८. ङपायाञ्नुषः श्चस्वा गोरव वीथमेव च | 

विश्वामित्रेण सहितो गाधिपुत्रेण धीमता \। 

११. व~ भाभेगम्य ततो रामः पितरं मेभ्यवादयतव् | 

१२. भ--रश्ष्वाकोस्तु | 
१३. म- वयस्यापि | 

१४. च--पितुमेमास्पदं गत्वा क्लात्वा नाम च तस्वतः | 
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%०उ] कुशखानामयं पृष्ठ पूर्वं रामेण धीमता । 
४१यू] पित्राऽपि च तथा रामस्ततो रामोऽत्रवीद् वचः ।१०॥[ 

पनुष्यश्तसंधाये धनुस्तत्र चै यत् प्रभो । 
४२] तन्मे कौतहलं द्रष्ं तोरि चापि पाथिव ॥* ११॥ [प 

अथ पाणौ गृहीत्वेनं पिता मे जगतीपतिः ।' ` 
४३] जगाम तद्गृहं यत्र पनुदिव्यं व्यतिष्टत ॥'* १२॥ [पि 

विस्मितश्वामवह राजा पिता मेस पष्टायस्ञाः ।' ` 
9५] रामश्च॑ तद्धनुदष्रा तोक्यामास वीर्थवान् ॥१३॥ [प 

तेनारोपयता वेगान्पध्ये भग्नं चं तद् धरतु; । 
५] तस्य शब्दोऽभवद् भीमः पततश्चाश्नेरिव ॥१५॥ [४९ 

न ---~--~~------------~न 

१. च-रामः। 

२. च~ स्मयमानस्ततोऽबवीव् । 

३. च--श्रतः परमधिकः पाटः- 

जनकं मन्त्रिणां मध्ये वचोवोचत्तदान्तरे । 

व~--ण्शतसंवाध। 

च--किरु। 

च--जागघं | 

म-नास्ति। 

म च--ग्ह्वात। 

च--जगतः पतिः । 

१०. म~ नास्ति । 

१९१. च~ जगाम देक त यत्र दिभ्य तिष्ठति तद्धनुः, 

(000 

१२. च-स पितुद॑शयामाप्च तद्धनुः प्रियदशंनः | 

छक्ष्मणे चेव राम च दृश्यतामिति चाब्रवीत् ॥ 

१३. च- ततश्च । 

१४७. भ न - महद्धनुः । 
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६] सहिताश्चापवतेभ्ते सलिलाप्लुतवल्कलाः ॥२७॥ [४ 
अशनिहोतरष्ठपीणां च हुतेषु विधिपूप्रैकम् । 

७} कपोताङ्गारुणो धूमो हश्यते पवनोद्धतः ॥२८॥ [५ 
अन्यव्ैरणा अपि मगा नीरीमभूताः समन्ततः । 

८] विपकर्षाश्च देश्षस्य दृश्यन्ते मेघसन्निभाः ॥२९॥ [६ 
रजनीचारिणश्चापि भरषतेन्ते समन्ततः 

५५ 

। 

९] तपोवनप्रगार्श्वापि वेदीदर्भषु शेरते ॥३०॥ [७ 

सप्रटृत्ता निशा सीते नन्षत्रसमर्डुता । 

१०] उयोत्स्नाप्रावरणश्वन्द्रो दश्यते ोतितिऽम्ब॑र ॥३१॥ [८ 
गम्यतामनुजानामि रामस्यानन्तरा भव ॥ 

११] कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाऽस्मि परितोषिता ॥३२॥ [€ 

अङ्कुरं च तावत् तं प्रत्यक्षं मम मेथिलि । 
-२] प्रीतिं जनय मे वस्से दिव्याटङ्कारभूषिता ॥३३॥ [१० 

१. 
म्. 

३. 

४. 

५. 

६. 

9, 

सा ततः समलदुत्य सीता घुरघुतोपमो । 

न्व --- ° ताश्चाप्यवर्तते | 

रयाभम च-पग्नि्ात्रे ऋषाणां । 

भ च-असल्पवणौ त्वपि । 

म~ नागा । 

दैराखठअम ब--नास्ति। 

भ च~-तपोवने खगाश्चैव। 

लट-~--योतिते स्वरे। 

भ~ धयदिताम्बरे । 

च--द्यदितेष्य ! ( म्ब )रे। 

च --अलंङुरुष्व | 

. च~ सुरसुतोषेवा । 
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१३] अभिवाध्रिपत्नीं तां राममभ्याजगामं ह ।॥३५।॥ [११ 

दिन्याभरणष्षयुक्तां वसानं पीतमम्बरमर् । 
१७] राघवः प्रेष्य वेदेदहीमनर्संयामपृजयत् ॥३५५॥ [१२ 

न्यषेदयत तव सर्वे सीता रामस्य विस्तरम् । 

१५] प्रसादं चे तपस्विन्या वसनाभरणस्जः ॥३६॥ [१३ 
प्ह्ष्स्त्वमवह रामो रश्ष्मणश्च महायज्ञाः । 

१६] मेथिल्याः सर्तियां दृष्ठ मानुेस्तां घदुकमाम् ॥३७॥ [१४ 
ततस्तां श्रीं पुण्यां भीतः श्रश्षिविराजिताम् । 

१७] अचितस्तापसैः सर्वरवीस रघुनन्दनः ॥३८॥ [१५५ 
तस्यां रात्यां व्यतीतायामभिषिक्ता हुताग्नयः । 

१८] आप्च्छन्त ततः स्व तापसास्ते मनीषिणः ॥३९॥ (१६ 
ऊचुस्ते संकरं रामं तापसा वनचारिणः । 

र] वनस्यास्य च सारं राक्षसैः समभिदरतम् ॥४०॥ [१७ 

१. अ--रामपाश्वं जगाम । 

` २.रालरख्अम ब-.रण्सयुखखा। 

३.ख्अम व-दसराना। 

४. भ घ-०मनुसूया० । 

५. भ च-वे 
६. के-- सत्यां । 

७. भ ष-ततःष। 

८.छ्बमभ म--स्वेदबाच। 

९. केरा भ--रान्नो। 
१०. च-- वचनं | 

११. अ अ--काम। 
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अतीव तेः भाञ्जटिभिस्तपस्विभि- 

दविजैः कृतस्वस्त्ययनः परन्तपः । 
बनं सभार्यः भरविवेश्च राघवः 

२३] सटक््मणश्चन्द्र इवा श्रमण्डरम् ॥ १ ॥ [२१ 

हस्या रामायये श्रारण्यकारडे भल्पनुका 

नाम तृती; समः | ३॥ 

१. भ- मयेव । वस्तुतस्तु (भयो स' इति प्रवनः पारः | 

चव--भथो स । 

२. भ~ नस्ति) 

३.कंराठकभमब--नासवि। 



[ वै०-६ ] = [ चतुथः सगः ] = [ दा०-१] 

पविश्य स गरहारण्य दण्डकारण्यमावान् । 

१] ददै रामो धमेहस्तापसाश्रममण्डकम् ॥ १॥ [१ 
कुशचीरे; समाकीणं ब्राह्मया रक्ष्या समन्वितम् । 

२] यथा प्रदीपे हुधर्षं गगने सूथमण्डलम् ॥२॥ [२ 
शरण्यं स्वैभूतानां सुसंमृष्टनिवेश्षनम् । [ष् 

३] पृजितं चोपनैत्तं च नित्यप्सरसां गणेः ॥ ३ ॥ 
विशाटेरग्नि्षरणैः सग्मण्डरजिनेः कुरोः । [४ 

४] समिद्धिस्तोयकलग्ैः फटमूेशचं शोभितम् ॥ ४॥ 
पुरम्येश्च महारतः पुण्यः स्वादुफरेशतप् । ५ 

५] मूेश्वौपि परिकषिप् पञ्िन्या च सपग्रया ॥ ५॥ [६ 

फलमूला दीनश्चीर कृष्णाजिनाम्बरे; । 
६] सूथैवेश्वानरामेश्च पुराणेमुनिमिरैतम् ॥ ६ ॥ [७ 

[वि ~--~-----------------*----- ˆ----~ 

१. रा-दुदैशै। भ च-दुदेश। 
२. म---नात्ते | 

३. ब~ घाप । 

४. रा~-सुम्मडेर० १। म-खग्मांड० 

५, भ--फल्मूकोपशोभितेः । 

व--फरमृडोपशोभितम् । 

६. भ च~ मृढवेपि । 

७. भ च~-वे। 
८, रा-एढमूल्लाशनन्दाति ! 

९. इ --शीरहष्या° 

--------------~~ 
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बलिषहोमापितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितम् । [६ 
७] शीशप्याताहौरैः शोभितं परमषिभिः ॥ ७॥ [पू 

तद् बह्मसदनप्रख्यपृषिसंघनिषेवितम् । 
८] ब्रह्मभूते महापा ब्राह्मणेरुपन्चोभितम् ॥ ८ ॥ [८घ 

९उ] ते दृष्ट्वा राघत्रः श्री मांस्तापयाश्रमपण्डलम् । 
१०पू] अभ्यगच्छन्महातेजाः सयं कृत्वा महद्धनुः ॥९॥ [९ 

दिव्यज्ञानोपसंपर्मो रामं शष्ट तपोधनाः । 
११] अभ्यगच्छन्त संहृष्टा वेदेहीं च तपसििनीम् ॥१०॥ | 

नवं सोममिवोश्रन्तं त दृष्टा धमंचारिर्णम् । 
१२] मङ्खानि पयुञानाः परत्यग्रहणन् धृतव्रताः ॥ ११॥ [११ 

रूपं वेश्च तथा लक्ष्मीं सौकुर्मायं सृवेश्षताभं । 

१३] दच्छनिंभितं धात्रा रामस्य वनवासिनः ॥ १२॥ [१३ 

राघवं ` चैव सीतां च मेत्रेरनिमिषेरपि । 
--~-----~--~--~--~-------~--*~----~-- ~ 

नति 
© 

१. अ म~--एुण्यघोषनि° । 

२. भ -पणीशिभियंताहरः । 

च--शी्णपणेवताइरिः । 

३. भ च-सज । 

४. भ--दिभ्यज्तनोपसपन्च | 

५.केराअमम च~ यशस्विनीम् । 
६. अ म~ म्यामचारिणम् । 

७. ख -- वेषं | 

८. भ ब-ततो । 

९. य--मुक्मा्य । 
१०. भ च- सुवेषताम् । म~ निवेशताम् । 

११. ख~ निर्मितां । 

१२. ब -- राघवो । 
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१५] आश्चयभूते ददशः सर्वं ते ब्रह्मवादिनः ॥१३॥ [१३ 
अय ते वै महात्मानः सवेभूतहिते रताः । 

१५] अतिथीन् पणेश्षालायां तान् निवेदय यथाविधि ॥१५॥ [१४ 
ततो रामस्य सच्ृत्य विधिवत् पावकोपमाः । 

१६] आजहः सलिलं पुण्यं सहिता धपेकोविदाः ॥१५॥ [१५ 

पुष्पपुलपैलं बन्धमाश्रमांश्च महषयः । 
१७] निवेदयित्वा धमरननास्ततेः पराञ्जखयोऽब्ुबन् ॥१६॥ [१६ 

श््मदाता जनस्यास्य श्ररण्यश्च पहायशौः । 
१८] पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरूः ॥१७॥ [१७ 

दण्डश्चैवं चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव । 
१९] राजा तस्मात् परान् मोगान् भुङक्ते खोकनभस्छतः॥१८॥[१८ 

ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः । 
२०] नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा रपुद्रह ॥१९॥ [१९ 

न्यस्तदण्डा बयं राम जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
२१] रक्षणीयास्त्वया सर्व गभरूपास्तंपोपनाः ॥२०॥ [२० 

.---------+-*-----. --------- 

१. भ च~ ब्रह्मधारिणः। 

२. भ ब~ महाभागाः 

३. भ ब- पुष्प मूल फर । 

ष. अ म~ वाक्ष्यमा०। 

५. भ च~--रामाय ततः । 

६. श-महामविः । 

७. भ च-~-दन्दरस्येव । 

८. भ व--रधृत्तम | 

९. भ~ जितक्रोधजिते° । 

च--शातक्राध। 

१०, म-गश्डुस्पा° {| 
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एवमुक्त्वा फलेषन्येः पुष्पन्येश्च राघवम् । 
२२] अन्यैश्च विविधेमेष्षयैः सठक्ष्मणमपुजयन् ॥२१॥ [२१ 

सह मुनिवरखन्पसर्क्रियस् 
त्रिदशपतिख्िदशेरिवा वितः । 

ससुखमवसदाश्रमे तदा 
२३] जनकघुतासहितो पषहायश्चाः ॥ २२॥ [र 

(. ॐ म [९ 
इस्याषे रामायणे भारगयकाण्डे तापलाभमनिषासो 

नाम चतुथं: समे: ॥८॥* 

१.अ ब--नमूजश्च। 
२्फेञअम ब-सुषुशमव० | 

रा--स्वसुख० ?। 

३, को--भाधरामा ० । 

४.कैरार्भम ब-- नास्ति 
४५. म --{स्याच भारण्यके | 

अ~ हइत्याच आारण्यकाण्डे। 



[ वे-७-८ ] = [ पञ्चमः सगः ] = [ दार ] 

अथ ते तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरभमाः। 
प] न्यायदस्या यथान्यायं तपेयामा्ुरीश्वरम् ॥१॥ (प 
पप] पजितः सं तु तेस्तत्रै रजनीमवसव् पुखम् ॥२॥ [२ 

कृतातिथ्योऽथ रामस्तु हर्येदिते सूयपण्डले । 

१] आम्य च मुनीन् सवान् वनमेव जगाम ह ॥३॥ [! 
नानामृगगणाकीर्णं शादेरगणसेवितम् । 

२। करूरदक्षक्तागुल्पं दु्दशेसशिलाश्षयम् ॥ ५ ॥ [२ 
विकूजमानश्चकुनि ्िद्धिकागणनादितम् । 

%] ठक्ष्मणातुचरो रामो वनयुप्रं ददशं ह ॥ ५॥ [३ 
वनमध्ये तु काकुत्स्यस्तस्मिन् घोरपृगाशते । 

५] ददक्षं गिरिदृगोभं पुरुषादमवस्थितम् ॥ ६ ॥ [४ 
वक्रनासं विरूपा दीप्तास्यं निनेतोदरम् । 

१.कंराल म व-तपेयिष्वा मुनीश्वर । 
अ म~तन्मयिष्वा ?, 

२. दाचिशष्पेष्बय पाठः प्रथमसगस्थव द्ार्विशः छ्ाकः। 

३. न म--संततेस्तच्र । भ ~स तु वत्रैव। 
४. भ--रामश्रम्युदिते। 
५. भ च~ भामन्त्यकिगणान् सवान् वनमेव म्पयगाइत | 

६. क रा-्चिद्वीकरणना० | 

म--चिह्वीकगण° | अ ब छ-भिङ्गीक* | 

७. च -- °सूगायुते । 
८. भ च~-गिरिशरिगाम | 

&. भ ज-निखैतोद्रम् । 



"--~------------+- ----~ ~~~ 

३२ वारमीकीय--रामायणम् 

६] दीपतजिह महाकायं मृगव्याखनिषरैणम् ॥७॥ [५ 
अष्टौ विहानुपाज्यं शूखौग्रे रुधिरोक्षितान् । 

७] सविषाण वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत् ॥८॥ [७ 
वसाने चमे वैयाघ्रं वसारुधिरभूषितेम् । 

८] रासन सर्वभूतानां ज्यादितास्यमिवान्तकम् ॥९॥ [६ 
स रामं रक्ष्मणं दृष्टं सीतां च छमलक्षणौम् । 

&] अभ्यधावत् धुभुकद्धो रेखन इवान्तकः ॥१०॥ [८ 
स कृता भरव नाद चाख्यभिव मेदिनीम् । 

१०] अङ्केनादाय वेदेदं परिक्रम्य ततोऽब्रवीत् ॥११॥ [९ 
युवां जगचीरधसौ समायो प्षीणजीवितौ । 

११] प्रविष्टौ दण्डकारण्यं ज्ञरचापासिधारिणौ॥१२॥ [१० 
कथं वां तापसाभ्याञ्े वासः प्रमदया सह । 

१२] अधमेचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषकौ ॥१३॥ [११ 
अहं वनमिद दुग विराधो नाप राक्तसः। 

१३] चराम्यग्याहतो नित्यं सुनिमांसानि मक्षयन् ॥१४॥ [१२ 
एवमुक्ता तु तौ वीरौ विराधो वनगोचरः । 

~~न ~--------------- ~ ५ 

१. भ व~ स्गम्याडर | 

भ च- सिहानुपासञ्य। 

कंराङमजम व~-मुलषब्दो न कचित् द्यल्लायं ध्वनयति। 
व --रुधितोक्षितान् १ । 

भ ब-~-०ररूषिते | 

अ म-उ्याधितास्य° | 

भ ज-चेव दृट्वा सीतां तथेव च। 
अङ्मब--रोकहार। 

, अ--दवाम्यक ?। 

. रा-- चराम्यवाहइतो । 

ख~ षरामि भ्यसो । 

[/ 

[ वि ५ 



आरण्यकाण्डम् ५ । २२॥ ३३ 

१४] अङ्कनादाय वैदेहीं खयुत्पत्य ततोऽब्रवीत् ॥१५॥ [ }२ 
इयं नारी वरारोहा मम माया भविष्यति । 

२३] पपयोयुवयोश्वापि पास्यामि रुधिर मेषे ॥१६॥ [१३ 
इत्युक्ता वचनं घोरं सीतां जग्राह राक्षसः । 

प्र ] अङ्कपरारोप्य वैदे ` परहसननग्रतः स्थितः ॥१७॥ [प 
तस्येव व्रतो पीरं विराधस्याङ्कमाश्चिता । 

२४] सीता प्रावेपत अस्ता प्रवाते कदी यथा ॥१८॥ [१५ 
तां दष्ट राघवः सीतां पिराथस्यङ्कगां स्थिताम् । 

२५] अब्रबीटक्ष्मणं रामो मुखेन परिशष्यता ॥१९॥ [१५ 
परय सौर्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मजामिमाम् । 

२६] मप भार्या सदार्चारां जयेष्ठं दश्रथस्नुषाम॥२०॥ [२६प 
अत्यन्तश्ठखसबृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीम् । 

२७] विचे्मानां घोरस्य राक्षसस्याङ्गां माम् ॥२१॥ [१६ 
तस्यैवं बदतश्चैव राघवस्य मनस्विनः । 

प ] उवाच राक्षसो हृष्टः सौपिर्चिं मित्रनन्दनम्॥२२॥ ` [सग ३११ 

१. ख ब-मम? 

२.भ च--चखवेनां। 

३. कै रा ठ व~ प्रर््रतः। 
%. रा--कदने । 

५. अ च--शभाम् | 
६. कलम ब~-सोम्य। 
७. भ च-शुभाखारां। 
< कराल म ब--विवेष्टमानां। 

९. अ-- सौमित्र । 

१०. अ ष तस्येदं ्रबतो श विराधस्य महारमनः | 

उवाच रामः संदुष्टः सामि भित्रनन्द्नम् ॥ 



३५ वार्मीकीय--रामायणम् 

१५३] कौ युवां त्र षतं क्षिप्र कुत्र चेव गमिष्यथः ॥*२३॥ [२ 
तमुवाच ततो रामो राक्षसं क्ुरदक्शंनम् । 

१६] आपृच्छन्ते महात्मा वै इकष्वाकुकुलनन्दनः ॥२४॥ [३ 

पश्य क्ष्म वदी दीनां नषप्रचतनां । 

यदामप्रतमस्मासु प्रय वार कृत च यत्| 

केकेथास्सत्समद्धं वे क्षिप्रमेव रक्ष्मण ॥ 

या न् तुष्यति राज्येन पु्रस्यादीघदशिनी । 
ययाहं सवभूतानां हितः प्रस्थापेतो वनम् ॥ 
भयेदानीं सकामास्तु सा माता मम केकयी । 

(च शे श, = _ क 

परामषा (का?) वेदृद्या न दुःखतरमस्ति मे।। 

पितुर्दिनाशं सौमित्रे राज्यस्य हरणं तथा । 

परामषं(श?) आ चेदेद्याः चित्तमुन्मथयन्ति मे ॥ 

तथा ब्रवति काङ्करस्थे वाष्पश्ोकपरिष्टुते । 
अग्रवल्िदमणः कदो निश्वसरान्निव पन्नगः ¦ 

अनाथ इव खोकानां नाथस्स्वं वासवोपमः | 

मयः परेष्येण काकर्स्य किमयं परितप्यसे ॥ 

शरेणाभह तस्याद्य मया क्रद्धेन राघव । 

गतायुषो विराधस्य मक्ी पिबत् शोणितम् ॥ 
राज्यकाम महाक्राधो भरते योभवन्मम | 

विराध त अमक्ष्याम चन्न व्रच्च यथाचल्ल |) 

मम युजबरूवेगानेर्जेतस्य पततु शिरोऽस्य दुरास्मनो मुवि । 

विनिप्रततु ततोऽस्य जीवितं धराणितज्ञे रजतो विधूर्थेवस्य ॥ 
इव्य्चे रामायण विराधदुशैनं नाम स्मः | 

श्मथोव(च पुनवीक्थ बिराधः परुषं वने। 

२. अ---ब्रदतां | 

२. भ च--भास्मानं पुच्छतः सवं को युवां क्र गमिष्यथः । 

रे.करारख्ञअम ब~ भपच्त॑तं। 

१ च--नष्टभचेतसा । २ व-सदामर्षा तु| 

३ च~-राञ्या हरणं | ४ घ-रामायये अरण्यकार्डे | 



आरण्यकाण्डम् ५ । ३१॥ ३५ 

१७३] क्षत्रियौ जातिसम्परौ विद्धि नौ ' बनचारिणौ । 
१८पू] स्वां ठु वेदितुषिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्टंके ॥२५॥ [४ 

तमुषराच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम् । 
१९] हन्त द्वीसामि ते राजन् निवोध मम राघव ॥२६॥ [४ 

पुत्रः किङह जगतो माता मम शतहदा । 
२०] विराध इति मीं प्राहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः ॥२७॥ [६ 

उस्छल्य भरमदामेतामनेविक्षौ यथागतौ । 
२२] त्वरमाणौ पलायेथां नान्यथा जीवितं मवेत् ॥२८॥ [८ 
प ] तं रामः प्रत्युवाचेदं रोषपरक्तखोचनः | 
७,१३] राक्षसं विकृताकारं विषेतं पापचेतसम् ॥२९॥ [९ 

कुट धिङ् लां छहीनायं काटमन्वेषसे धवम् । 
८,२] नैनां प्राप्स्यसि तिष्ट तं न मे जीवन् विमोक्ष्थसे॥ ३०।[१० 
ए ] तयोः; कथयतोरेव रामराक्षसयोस्तदा । 

८,१प्] खक्ष्मणः क्रोधसंरग्यो धनुजेग्राह वेगवान् ॥३१॥ [पि 
ततः सज्ये धनुः इत्वा लक्ष्मणो निक्षिताञ्जरांनं । 

१.कराल्ञअमवब चब-वेधिश्ा। 
२. भ च-द्र्डकान् । 
३. भ च-मामाद्भुः | 

चर. अ--ऽतामनवेष््य । भ च~--०तामनवेक्ष्यौ । 

५. अ च-पलयतां । 

६. भ च~ नान्यतो । 

७, क र -राचस ॥ भ ष्-विराधं। 
८. च--क्षद । 

९. भ च-भिक्तेस्तु हीनार्थं । 
१०. रा अ-विमोशसे । 

११. म--वेद्बान् | | 
१२. अ भ चब-सजं । म~ स्ञ्यं। 

१३. भ च~ निशितां डरान् । 

--------~-------~-------~ ~+ 
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३] बुश्चीप्रमय संयोल्य राक्षसे बै न्यपातयत् ॥३२॥ [११ 
` ते श्ररीरं बिरा्ंस्य भित्त्वा बहिर्णंबाससः । 
] निपेतुः श्रोणितादिग्धा धरण्यां पावकपरभाः ॥३३॥ [१३ 

स नदित्वा महानादं शुरं श्क्राश्चनित्रमम् । [१५५पू 
५] चिक्षेप परमक्रुद्धो लक्ष्मणाय म्टात्मने ॥३५॥ [प 

तच्छरखं वज्सङ्काशमन्तरिक्षगतं महत्। 
६ | द्वाभ्यां श्रराभ्यां चिच्छेद रामः शखभतां वरः ॥३५॥ [१६ 

ततस्तृतीयं बिमल रुक्पपुखविमासितम् । 

७] हृदि रामो विराधस्य निचखान श्चरोत्तमम् ॥३६॥ [प 
स रामशरनिभिश्नो विज्य जनकात्मजाम् । 

८] निपपात गतप्राणो विराधः कालचोदितः ॥३७॥ [प 

स भौतो दीनया वाचा सफेन रुधिर वमन् । 
९] उवाच राप सहष्ठः पाज्जछिश्चवङितिद्ियः॥३८॥ [1 

कौसल्या सुप्रजा राम त्रया पुत्रेण तारिता । 
०] वेदेही च प्रहाभागा खक्ष्मणश्च महायज्ञाः ॥३९॥ [सर्म४,१५ 

१. म-स शीघ्रम । भस शोघ्रमपि । च-सुक्षीघ्रमपि। 

२. भ च-सयम्य। 

३. म-विरारस्य । 

भ--बर्हिण०। च--वर्हिणलक्षणः। 

„ म~-महाभगं | 

म --चक्राशनिप्रम । व --शक्रभ्वजापमप् । 

भ---परमक्राधो | 

भ च~ समाहतः । 

.अव-रामेण शरनिर्भिन्नो। 

१०. भ च~--पपात स | 

११. भ च--ङोश्ल्या | 

१२. भ व-महारथः। 

5» 

2 ¢& 5 ॐ 
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बिदितो' ऽसि मया पृवमायानेब नरर्षभ । 
११] युवां कोपयता वीरौ पया सीता हता पमो ॥५०।॥ . [7 

अभिश्लापादहं घोरात् भविष्टो राक्षसीं तनुम् । 
१२] हम्बुरुनोम गन्धपैः श्षपनो वैश्रवणेन वै ॥४१॥ [१६ 

प्रसाद्यमानश्च मया सोऽब्रवीन्मां पहायन्ाः | [१७ 

१३] एष स्वय्यन्तवाञ्श्चापो भविष्यति महाब ॥४२॥ [प 
यदा दाश्चरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे । 

१९] ततः प्रकृतिमापन्नो मतैनं स्वे गमिध्यसि ॥४३॥ [१७३ 
प्र ] अनुषश्रयमाणं मां कटो वै व्याजहार सः । 
१४] इति वेश्रवणो राजा रम्भासक्तं शषश्ाप ह ॥४५॥ [१८ 

१६] तव पभरसादान्पुक्तोऽहमभिश्ापात् भुदारुणात् । 
मवन स्वे गमिष्यामि स्वस्ति तेऽस्तु महाभुज ॥४९५॥ [१९ 

१७] अध्यर्धयोजने तात महषिः सृय॑सन्निमः। 
इतो वसति धमांत्मा शरभङ्गः प्रतापवान् ॥४६॥ [२० 

१८] ते शीघ्रमभिगच्छ त सते श्रेयोऽभिधास्यति। 

अवटे चापि मे राप परषरव्यं कटेवरम् ॥४७॥ [२१ 
१९] रक्षसां गतजीवानामेर्षे धमः सनातनः । 

अवरे ̂ ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः ॥४८॥ [२२ 
------" ^~ - ~ अको 

१. अ म-बिधितोि । 

२. भ च---स्वय्यम्तवांङापो | 

३. अ~ स्वां भजिष्यति वै तयु | 

(अस्मिन्पडे अतः पूै-'मापन्नः, इति दिस्गौण्त एव पाठः स्यात् ) 

भ ब--भ्रनुपस्थीयमान। 

के-मां। 
भ--प्रबिक्ठभ्यं | 

अ च-गवसस्वानामेष | 

रा-भवठे। ५ @ < ‰ ९ 



२८ बारपीकीय-रामायणम् 

२०] एवपुक्कता तु काकुत्स्थं विराधः श्ञरषीडितः । 

बभूव स्वगतो भुयस्त्यत्ा देहं महीतले ।॥४८॥ [२३ 
२१] तं समुद्यम्य सौमित्निविराधं पर्वतोपमम् । 

गम्भीरंमबटं त्वा निचखान परन्तपः ॥५६९॥ [ष 
२२] ततो दीनां परिष्वज्य समाश्वास्य च मेथिीम् | 
 उवौच लक्षमणं रामो भ्रातरं दीपषतेनसम् ॥५०॥ [सगे५) १ 

२३] कष्ट वनमिदं हग न च॑ स्म॑ वनकोषरिदाः । 
२४३] अभिगच्छामहे शीघं श्षगमडं तपोधनम् ॥५१॥ [२ 

ततश्च तौ लाघवचित्रकाभुकौ 
निहत्य रक्षः प्रतिभ्य मेधिीम् । 

विरेजतरहषंयुतौ महावने 
२५] दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव॥५२॥[सगे५,३५ 

इत्यर्ये रामायणे भारण्यकाण्डे विराधवधो 

नाम पन्नमेः समः ॥२॥ 

~~ ` ~~----~----.-- - 

१. अ-गभीरम०। रा--गर्भारमवटं | 

२. भ च-अव्रवष्िकेमणं । 

३. भ ब-बष्ास्म। 

४. ब च-ततस्तु। 

५. भ च~-कोंबनचिन्रकारुो | 
ण्ह, 

६. क रा-भार्षं । 

७. कैराठममब-नास्ति। 



[वै०-९] = [षष्ठः सगः] = [दा०-५] 

हृत्वा महाभीमबलं विराधं ते महाजवम् । [पू 
१] आश्रमं शरभङ्गस्य षिराजन्तं भरनग्मतुः ॥१॥ [३ष् 

तस्य देवपमावस्य धर्मे संमावितास्मनः । [३उ 
२] समीपे श्चरमङ्गस्य ददश महद हुतम् ॥२॥ [ष् 

विभ्राजमानं वपुषा सूयेवश्वानरभभम्। [४३ 

३] असंस्पृशन्तं वघुधां ददश्चं षिबुधाधिपम् ॥३॥ [५३ 

स्वपभां भरणं देवं विरजोऽम्बरधारिणम् । 
५] तद्धिधेरेव पुरुषैः पुज्यमानं पहार्वभिः ॥५४॥ [६ 

शीघ्रगे हैरिभि युक्तमन्तरिप्षगतं रथम् । 
५] ददश पुरतश्वास्ये तरर्णादित्यसन्निमम् ॥५॥ [७ 

पाण्डुरा्रसितिं तस्यं चन्द्रमण्डकसन्निमप् । 
६] ददश्चोषंस्थितं छत चित्रपास्योपश्चोभितम्॥६&॥ [८ 

+~ ------ ~~ ----~~~--~ ~, ~ ~ ~~~ ज ~~न ~~ 

१. कं रा अ-विराजम्तो | 

२. भ--वसुधाणपम् | 

३. अ-सुप्रभाभरयं | 

भ ष--स्वप्रमामरणेर् । 

४. ठा--महरिभिः | 

५. ठट --पतरश्चासु | 

६. छ ब भ--गुरुणादि° । 

७. भ--पाण्डुरशत्रनिम । 

८. अ भ म~-चास्य। 

९. च- नास्ति । 

१०, भ च~ बभूवावरस्वित | 



० वार्पीकीय-रामायणम् 

चामरव्यजने चास्यं सुक्मदण्डे महोधने । 

७] गृहीते वरनारीभ्यां व्यराजेतां च मूर्धनि ॥७॥ [९ 
गन्धवामरसिद्धाश्च बहवश्रोत्तमषेयः । 

८] अन्तरिक्षगता देवा वर्चनैश्च तमस्वुर्वेन् ॥८॥ [१० 
९] तमुदीक्षश्च रामस्तु सोर्मिनिमिदमनत्रवीत् ॥९॥ (११३ 

ये हया; पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य पे श्रताः। 

१०| अन्तरिक्षगता दिग्यास्त हमे हरयो धवम् ॥१०॥ [१२ 
इमे च पुरुषव्याघ्र ये तिष्ठन्त्यभितो रथम् । 

११] परःशताः कुण्डलिनो युवानः खड़पाणयः ॥११॥ [१५ 

उरोदेशेषु सवषां निष्कां स्वलनसनिभाः। 
१२] सूपं बिध्रति सौमित्र पञथर्विंशतिवषेवत् ॥१२॥ [१६ 

एतद्धि किं देवानां वयो भवति नित्यदा । 

१३] यथेमे पुरुषभ्याघराँ दृश्यन्ते प्रियदशनाः ॥१३॥ [१७ 

„ अ ख-चामरभ्यजननास्य | 

भ च-चन्द्रमरुडलसान्निमे। 

. भ च--वकधूयेतां । 

. भ च~-वाग्भिरग्युाभिर्शाडरे | 

भ च-तसुदचयाथ। 

अ-सोमिश्रमि०। 

कं--इरयः। 
रा--हयः ? 

अ-परशाः। भ च-पर 

&. ब-- शतां | 

१०. कं रा ब--तरोदेशेषु ! 

११. भ च-सदषु । 

१२. भ च-सर्वं। 

१२. छ~--पुरषभ्यात्र । 

@ ~ < %€ ‰& ० 

५ 



आरण्यकाण्डम् ६ । २०॥ 
इहैवे सह वेदेश्चा मुत तिष्ठ लक्ष्मण । 

१५] यावल्ानाम्यह व्यक्तं कं एष श्ुतिपान् रथे ॥१५।॥ 
तमेव पुत्रा सोमिजिपिरैव स्थीयतामिति । 

१५] अभिचक्राम काङ्करस्थः शरमङ्खाश्रम प्रति ॥१५॥ 
ततः समभिगच्छन्तं प्रेष्य रामं श्चचीपतिः | 

१६] शरमङ्गमनुङ्ञाप्यं विद्ुधानिदमव्रवीत् ॥१६॥ 
यामैः शीघ्रतर रामो यावन्मां नाभिमाषते । 

१७] कृताथमेन ध्वस्ता द्रष्योमि नचिरादिष ॥१७॥ 
कमे त्वनेन कतव्य महदन्यैः सुदुष्करम् । 

१८] निष्ठां नर्य॑ति यावर ततो में दरष्टुमैति ॥१८॥ 
इति बजभृदामरूप मानयित्वा च तं मुनिम् । 

१६] रथेन हरियुक्तेन ययौ दिवमरिन्दमः ॥१९॥ 
प्रतियते तेतेः शक्रे राघवस्तमृषिं तदा । 

२०] अम्निदोत्रपुपासीनं श्रम ददश हे ॥२०॥ 
तस्य पादौ स संश््य सानुजः सह सीतया । 

 शमच-स्हैव। 
२.अङभमवक--शरमङ्गमनुप्राप्य । 
३. अयमम | 
भ, अ-नाभ्यमाषत | ब॒---नामिभाष्षे । 
मनामि भाषत ? | 

५. भ च-दशहमशेरादिव। 

६. के अ--जिष्टानयति। राख बम --निशः यति। 
७.केराल्अ व म--यावक्त। 

८. छख ञअबम-तावन्मां | 

९. म~ दरक्ष्यमहैति। 
१०. ठ ब~ प्रतिप्रयाते , 

१९. ख ब-तश्चक्रे ? 

१२. भ च-शरमङ्गमुपागमत् | 

^~ 

१ 

[१८ 

(१९ 

[२० 
[२२ 

[२३ 
[२३३ 

[२१३ 

[२४ 

[२५ 

--*--~--~-~~---------~--~-~---~--- - ~ 



ख वारमीकीय-रामायणम् 

२१] निषसाद महाप्राज्ञो मुनिना स समन्वितः ॥२१॥ [२६ 

ततः श्षक्रोपयानं त परयंप्रच्छत राघवः । 
२२] शरमङ्गश्च तत् सर्वे राघवाय शश्स ह ॥२२॥ [२७ 

मापेव षरदो राम दद्यरोकं निनीषति । 
२३] जितमुग्रेण तपसा दुष्परापमद्रतात्पभिः ॥२३॥ [२८ 

अह तु ठा नरश्रष् पतेमानं च दरतः । 
२४] ब्रह्मलोके न गच्छामि ह्नभ्यच्यै भियातिथिम् ॥२४।[२९ 

अक्षया नरकाद जिता खोरकः श्रत मया ॥ 
२५] ब्राह्यं च नाकरोक च परतिगृह्णीष्व राम तम्र ॥२५॥ [३१ 
२७३] पवमुक्तो महाप्राज्ञः स्वेशाख्चविक्षारदः । 
२८प] ऋषिणा शरमद्ण रामो वचनमनत्रवीत् ।।२६॥ [३२ 
२८३] अहमेवाजयिष्यामि सयं लोकान् पहापुने । 

२९३] आप्ासं त्वहप्रिच्छामि निदिष्टमिहे' कानने ॥२७॥ [३३ 
रापवेणवयुक्तस्तु शतक्रतुवटेन वे 

०] शरभङ्खो महाप्राज्ञः पुनरेवाव्रबीद् वचः ॥२८॥ [३४ 

१. क-समार्चैतः । रा--सर्मपितः । भ च -समाचतः | 
अ म-समदशितः। 

२. भ व--दुष्पाप्यमङ्तास्ममिः । 

३.कैराअमब--स्वां। 
%. भ~ सस्ट्रत्या । 

५. अ--जितलोकाः । 

६. भ च-सतां | 

७. भ च--नाकष्ष्ठ | 

८. भ च--तान्। 

९. म-भहमेवाङ्येष्यामि ? 

१०. अ- निर्दिष्टमिव । 

११. च- नास्ति । 



आरण्यकाण्दम् ६ । ३५॥ ४३ 

सुतीकष्णमभिगच्छ स्वं राम श्चीधे तपस्विनम् । 
३१] रमणीये वनोदेशे स ते वासं विधास्यति ॥२९॥ [३६ 

एष पन्था प्रहाराज मुहूर्तं स्थीयतापिह । 
३२] यावञ्जुहेमि गात्राणि जीर्णा त्वचमिवोरमैः ॥२३०॥ [३८ 

ततो ऽरि स समाधार्ये हृत्वा चैव समन्ततेः । 
२३] श्ररभङ्गो पहापाह्नः प्रविवेक्च हुताश्चनम् ।॥३१॥ [३९ 

तस्य रोमाणि केलं श्च ददाहाप्रिमेहाव्मनः । 
३५] जीर्णा त्वच॑ तथाऽस्थीनि यश्च मांसं सश्षोणितम्।॥२२।[५० 

स तु पाकसङ्काशः कुमारः समपथ्त । 
३५} उत्थायाभ्रिचयात् तस्माच्छर भङ्गो व्यरोचत ॥३३॥* [४२ 

स पुण्यकर्मा भवने द्विजष॑भः 
पितामहं सानुचरं ददश्चे ह । 

पितामहऽचापि निरीक्ष्य तं दटिजं 
३७] तपस्विनं स्वागतमित्युवाच इ ॥२५॥ [४४ 

इत्यर्षे रामाये आरण्यंकण्डे शर भङ्कदे्न 

नाम बः संगेः॥ ६ ॥ 
------------~~-- ~~~. 

१. ठ -सुतीक्ष्णमम्यगञ्ङ्क । अ म-सुवीक्यसुपगण्ड । २. ब~-नास्वि | 

| के रा~-त्वचमिवोरगाः। छ. ~ ग्निमममादाक ? 

ब म-्चि स समादाय । 

५. भ च-सुमन्त्रतः । ६. भ व~ ब शोणितम् । 

७. भ ष--भतः परमधिकः पाठः. 

स ल्लोकानाहिताग्ननिं ऋषीणां पुरक णम् | 

देवानां चाप्यतिक्रम्य बह्मरोके भ्यरो्वत | 

८. कै- भव | ९. रा-धीरामायश्े | 

१०. के भ व~-नस्वि। 

११. भ ब--०दश्नो । 
१२. कराढकम वब म-नाष्वि। 



[ व-१० ] = [ सत्तमः सगः] = [ दा-६] 

शर मङ्गं दिव प्राप्ते सुनिसंधाः समन्ततः । 
१] अभ्यगच्छन्त काङुरप्यं रामं ज्वलनतेजसम् ॥१॥ [१ 

वैखानसा वारखिस्याः एृरनयोऽथ मरीचिपाः । [रप् 
प्र ] मुनयः सलिलाहारा बयुभप्तास्तथेव च ॥२॥ [ 
२] अश्मकुट्य दशतपाः पत्राहाराश्च तापाः । [२ 

दन्तोलूखरिनधव दण्डकारण्यवापिर्नेः ॥३॥ [३ 
३] ऋषयो हि' महात्मानो खटनार्कसमपमाः ।` 

आक्रारनिल्याशरवं तथा स्थण्डिख्श्रायिनः ॥५॥ [४ 
ॐ 

४] तथोदैवसना दान्ताः तथेवावद्लधारिणः । 

सजपाश्च पहात्मानस्तथा पचतां दिनाः ॥५॥ [५ 

५] चतमांसकृताहाये निराहारास्तथेव च । 
१. छ भ-सुनिप्रगाः), 

२. भ च-ञ्वकिततजसम् । 

३. च--मरीचिणः। 
%. ब--नास्ति। 

५. ठ अ म-षयरच्। 

६. ब-नास्ति। 

७. म- स्थिर ० । 

८. ङ अ ब म-तथोद्बसनाश्चव । 
भ--यथोदवसनायस्तास् । 

च -तयथादवसनायस्तीप् | 

९. अ म- तथैव वस्त्रधारिखः । 

१०. छ अ ष म-पचतपस्विनः । 

११. भ--शातुमस्यकृताहारा । 

स--चातुमास्या कृताहारा । 



आरण्यक्राण्डम् ७ । १२॥ 

रक्षपक्ताग्रपादारचे ये चरन्ति महत् तपः ॥६॥ 
६] अद्शैनेन ये धम चरन्ति नियतव्रताः । 
प] एकाङ्गेन तिष्ठन्ति ये च भरताविरदसेकाः ॥७॥ 

कष्पमक्षाः पयोमक्षा निदिष्टफलभोजिनः । 
प्र] फलाहार च निरता बायुमक्षास्तथापरे ॥८॥ 

७उ] एते चान्ये च मन्ना मुनथो पर्मबत्सलोः । 
शरभङ्गाश्रमे रापपभिजग्मुः समीहिताः ॥*९॥ 

८] अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतां वरम् ।. 
उचुः भराजल्यः सर्वे सान्त्रपतरभिदं वचः ॥१०॥ 

8] तपिक्ष्वाङकुटस्यास्य एृथिव्याऽ्च महारथः । 
मरधानदचषिनाथऽच देवानामिव वासवः ॥११॥ 

१०] विश्रुतस्जरिषु रोकेषु यह्चसा विक्रमेण च । 
पितभक्तश्च नगरे नागराणां मनोरमः ॥१२॥ 
त्वामासाश्च पहात्पानं धरमन धर्मबत्सलम् । 
१. ब~--वृचासक्ताप्र ° । 

२. ठ- मूताः विर्हिसकाः । भ व--्मतेष्वर्हिसकाः । 

२. ख व -- नित्रटफल्ञ० 1 

४ छ अ~ बिनिरता | 

५. च~--राम सस्यपराक्रमम् । 

६. भ-- समागताः | 

७. च-- नास्ति | 

८. च -- नास्ति । 

&. भ ब--पितृमक्स्या । 

१५. रा-नराशां च। 

१९. भ ब--मनोहरः। 

९ 

[प 

[रष 

[र 



रीः वाल्मीकीय--रामायणम् 

ए ] अधचित्वा यश्व व््यामस्तशनस्स्वं कठमैसि ॥१३॥ [२० 
११३] अधर्मा हि महांस्तस्य भवेदिह महीषैतेः । 

यो हरेद् बरिषदूमागें न च रक्षेत पुत्रवत् ॥१४॥ [११ 
१२] यो राजा स्वानिव प्राणानिष्ट्टोकान् पुतानिव । 

नित्ययुक्तः सदा रक्षेत् सबोन् विषयवासिनः ॥१५॥ [१२ 
प्त ] पराप्नोति जञाश्वतीं राम कीर्विं तेरोक्यपावनीम् । 

ब्रह्मस्थानं सपास्ताश्र तन्न चापि मष्टीयते ॥१६॥ [१३ 
प्त 1 यः करोति पर धर्म मुनिभृरूफलाशनः। 

तस्माद् राह्नस्तु षड्भागः भ॑जा धर्मेण रक्षतः ॥१७॥ [१५ 

१६] सोऽय ब्राह्मणभूयिष्ठो वानपरस्थगणो महान् । 
त्वक्षाथोऽनाथवद् राम राक्षतैरेन्यते सदा ॥१८॥ [१५ 

१७] पश्य राप शरीराणि मुनीनां भावितासमनाम् । 
हतानां राक्षर रतानां वश्ुधातले ॥१९॥ ˆ [१६ 

१८] पम्पातीरे निवसतामनुमन्दाकिनीपितः । ̂ 
चित्रकूटीख्यानां च क्रियते कदनं महत् ॥२०॥ [१७ 

१९६] तथेव तत्र मृष्यन्ते विप्रकारं तपस्विना । 
क्रियमाणं बने घोरे राक्षसैः करूरकमभिः ॥२१॥ [१६ 

------ ~ -` -*--- ~~ ^~ ,~--------------~ ~~~ -- ---~----~--------------~--~-- 

९.अधशस्-तव) 

२. भ व-स्त्वश्वनः। 
म क~ महापते। 
म च--प्रथेरिशं० 

भ च~ जत्राक्यमाविनी | 
भष प्रजां १९ 

भ च~---वंभ्यते | 
व-नार्ति। 
अ--० मम्दुकि्मीसिताः ? 

१०.४९ राछ्मब-त डेव 1 

भष-नचेव। 
११. भ ब~ गृश्यन्ते। 

^ 



आरण्यकाण्डम् ७ । २७॥ %७ 

२०] ततः स्म ज्रणयि त्वां शरण्यं वयमागताः | 

२१] परिपाल्य नो राप सर्बानिव धनुधैर ॥२२॥ [१९ 
रामस्तेषां वचः श्रुत्वा तापसानां यशस्विनाम् । 

२२] इदं भोवाच धर्मात्मा स्वनेत्र कृताञ्जलिः ॥२३॥ [२१ 
नेवमहैथ मां वक्तुमहमेव सलक्ष्मणः । 

२३] तपोष्द्धान् वयोरृद्धान्ं शरण्याञ्श्रणागतेः ॥२४॥ [२२ 
इदं च दण्डकारण्यं नानासन्तवनिषेवितम् । 

२५४] मवतामथंसिद्धचयैमागतोऽदहं सलक्ष्मण ॥२५॥ [२३ 
तस्य मेऽद्य वने वासो भविष्यति तपस्यतः । [२५४ 

२५५] सरक्षतो मुनिगणान् निघ्नतो राक्षसान् युधि ॥२६॥ [प 

वर प्रदायाथ स तापसाना- 

पिक्ष्वाकरुतवेशषपरमवो पहाता । 
ह को 

महिभिस्तैः सहितस्तु राम- 
२६। स्ततः सुतीक्ष्णाश्रममाजगाम ॥२७॥ [२६ 

हेत्या राभायणे भ्नाररयकारडे अभयप्रदानिको 

नाम सष: समः ॥ ७॥ 

भ--रचणाथ | 

भ व~ तपस्विनाम् | 

म--वयोङ्द्धाः । 
भ च-शरण्यान्। 
अ- शरणागतान् । 
भ॒ च~ तपस्विनः | 
क-सरङ्धिता । 

, च--- विघ्रतो । 

. भ~ सहिवेस्तु । 

१०. कौ --भार्दे | 
११. रा--श्रीरामायये । 

१२. भ च- नस्ति । 
१३.कैराठभवम च~--नास्ति। 

॥ @ {9 # ०€ « ~ ~= | 

9 



[वं-११] = [अष्टमः सगः] = [दा-७] 

स राघवः सह भ्राता वेदेश्चा च परन्तपः 
१] सतीक्ष्णस्याश्रमपदं जगाम सहितो द्विनेः ॥१॥ [१ 

तौ गत्वा दूरमध्वानं नदीं तीत्वो महाब । 
२} पद् दद्श्तुर्नीर गिरिमाश्रित्य काननम् ॥२॥ [२ 

ततस्तदिश्वाञ्टषौ सतते विवियेद्ेमः । 
३] काननं तौ विविश्षतुस्तौ सीताऽनुगती तदा ॥३॥ [३ 

विदय च वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रमम् । 
९] आश्रमं 'तौ ददश्षतुश्चीरमाखापरिष्कृतम् ॥५॥ [४ 

तत्रतापसमासीने महासमानं जटाधरम् । 
५] रामः सुतीक्ष्णं विधिवत् तपोहद्रमपूजयत् ॥५॥ [५ 

रामोऽहमस्पि मगर्स्त्वां दिदृक्षुरिहागतः । 
६] त्वामभिवन्दे पमेष्न मे सत्यविक्रम ॥६॥ [६ 

स निरीक्ष्य ततो वीरं रामं द्षरथात्पमनम् । 
७] उपाजिघरत्ततो मूधि वचनं चेदमत्रवीत् ॥७॥ [७ 

१. अ--राचवः सह वे भ्राव्रा। 

ब म--राचवः सष ञात्रावे। 

२. भ च~ षह तर्दिजेः। 
३. भ~ ०तमिक्ष्वाकु० । च -- °स्सवामि ! 

श. भ--तद्िविश ० । 

५. म-ठ। 

६. भ अ~ मल्षपक्ञ्जटाधरम् | 

७. भ व-तं माऽभिवद्। 

<. ठखञब म-वरो। 

९. के राठढअव म-उपाजिभ्रंस्ततो। 



आरण्यकाण्डमर् ८ । २५॥ ४९ 

स्वागते ते महाबाहो राम श्षद्लभरतां बर । 

८] चित्रकूटमुपारूडो राज्याद् र्टः श्रुतोऽसि मे ॥&॥ [८ 

परतीक्षमाणस्वामेव नागोहमि नृपोचम ` 

९] देर्॑रोकमितो वीर यचा देहे महीतले ॥८॥ [९ 

इदहोपस्थाय काङकत्स्थ देबररोजः शतक्रतुः । 

प] सर्वान खोकाओं जितानीह मम पुण्येन क्मेणा ॥१०॥ [११ 
तेषु देर्वाजुष्टेषु जितेषु तपसा मया । 

प] मस्रसादाँ समायेस्त्व विहरस्व सलक्ष्मणः ॥११॥ [१२ 
तमुग्रतपसं रामो मर्हर्षि सयवादिनम् । 

पत] मस्युवाच महात्मानं ब्रह्माणमिव वासवः ॥१२॥ [१३ 

अहो प्राकषं महच्छ्रेयो यद् ष्टो मगवानिह । 

प] तथा समाख्याहि च मे वसेय यत्र धाकः ॥१३॥ [पि 

कुशो भगवान स्ैभूतहिते रतः । 

प] आख्यातः शरभंगेन गोतमेन महात्मना ॥१४॥ [र 

अहमेबार्जयिष्यामि स्वगेलोकान् महामुने । 

प] आवासं त्वहमिच्छामि व्यादिष्टमिह कानने ॥१५॥ [२१४ 

एवमुक्तस्तु रामेण महषिर्छोकपृजितः । 

१. म-ते। २. अ-भतः परम- 
दैवखोकमितो वीर नारोडाभि नृपोत्तम । इस्यिकः पाठः | 

३. कै भ म-दैवलोक० । 

ट. केराढ अ ष स--देवराजं शतक्रतुम् । 
५. अ -- सवे छोका | 

६. केराढ ब म--जित। ाहं। अ--जिवांश्वाह । 

७. अ--मस्रसादान् | ८. ब~ महर्षिः 

९. अ ब--मया यो। 

१०.भ ज--स्वय काकाम्मर | म--अर्गक्षो° ? 



५५० बास्मीकीय-~रामायणम् 

१३] अघ्रवीन् मधुरं वाक्यं हर्षेण महता तः ॥१६॥ [१६ 
अयमेवाश्रमो राम गुगावानुष्यतापिह । 

१६] ऋषिसंघानुचरितः सदा मृफलायुतः ॥१७॥ [१७ 

नानापगेरध्युषितो नानादक्षनिषेवितः । 

निर्दशमक्षकः श्रीमानिह राघव रंस्यसे ॥१८॥ [प 

क] इपमाश्रममागम्य मृग-संघां नृपात्मज । 
१७] निक्षापरु प्रतिगच्छन्ति खोभनीयाकुतो भयाः ॥१९॥ [१८ 

तच्छरुला वचनं तस्य महर्षरेक्ष्पणाग्रजः । 
प्त] उवाच वचनं वीरो' विकृष्य सशरं धनुः ॥२०॥ [१९ 

तानह सुमहाकायान् मृगसंधानिहागतान् । 

प] हन्यां निश्ितघारेण प्राणधारणकारणात् ॥२१॥ (२० 
मवांस्तन्नाभिसन्त्येत् किं स्यात् कष्टतरं ततः । 

१८] एतस्मिन्नौश्रमे चापि" वासो ममन च क्षमः ॥२२॥ [२१ 
, तमेवसुक्का वचनं रामः सन्ध्यामुपागमवं । 
१९] विधिपूर्वं तु तेत्र्ष न्यवस्ै तां विभावरीम् ॥२३॥ [प 

ततः शमे तापस मोस्यमन्न 
स्वयं तीक्ष्णः पुरुषषेमाय । 

सत्छृस्ये रामाय ददौ महात्मा 
२०] सन्ध्यां निरत्तां रजनीं नीरीक्ष्य ॥२५॥ [२४ 

द्या्च रामायणे अारययेक्रायडे सुती चयदे।नं नाम अश्म; सर्गः ॥८॥ 

१९. के रा-ऋषित्षगानु° । २. म~ सृगसेगा । २. ब--्ीरो । 

४. भ च -- रस्तन्राभिष्ञजेत । ५. भ ल--प्कस्मिन्नाभमे | 

६. म च-वापि। ७. च--०सुपागमन्। <, के-तश्रेबमवसत् । 

९. म- सस्याय | अ~ सत्यास्म ० । १०. रा भ--सम्ध्यानिष्ुचां । 

१९. के--भवै । १२. ब-मास्ति। १३. भ व~ गदुरेनो° । 

श्र कैरारभव ब~-नास्ति। 



[वं-१२] = [नवमः सगः] = [दा-८] 

रामस्त॒ सहसौमित्रिः पुतीकषणेनाभिपृजितः । 
१] परिणाम्य निशां तत्र भरमाते चावबुध्येत ॥१॥ [१ 

उत्थाय च यथाकाट राः सह सीतया । 
उपस्पृश्य च शीतेन जेन चे घुगन्धिना ॥२॥ [४ 

२] रकष्मणश्चापि धमोत्मा समुत्थाय पायशः ।" 
प] चकारावदयकायोणि श्चिभूता सर्मा हः ॥३॥ [प 

अथ ` तेऽग्निं ' सुराश्चैव वैदेहीरामरक्ष्मभाः । [प 
३] काटे षिधिव्दभ्यच्ये तापसानभ्यवादयन् ॥४॥ [३ 

उदयन्तं दिनकर दृष्टा विगतकरमषाः | 

४] घुतीक्ष्णमभिगम्येदमूचुषेचनमुत्तमम् ॥५॥ [४ 
ऋषयः पृण्यश्नीरास्तु दण्डडारण्यवासिनः | 

^] आपृच्छामः प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति नः ॥६॥ [५ 
६पू] तररमहे वयं दष्टं इत्स्नमाश्रममण्डलम् । [६ 

, अभ्यनुद्गातुमिच्छामः सहितैमुनिपुङ्गषैः । 

१ , भ~ यामस्य । 

२. भ श प्रष्यङ्गुष्यत | 

द.शभष-स। 

9. छा -- बस्ति । 

५. भ ष-तेषि। 

६. छा--दिजंदवैव काले ये प्रत्यपूजयन् । 

७. भस तेयु । 
८. डा--गास्वि | 
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७] दानश्षीरैस्तपोदानेर्विधूमेरिव पावकेः ।(७॥ [७ 

८पू] अबिषदयांछसंदित्यो यावश्नासौ प्रवतेते । 

प] अपार्गेगामैतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्वयवर्जितः ॥८॥ [८ 

८उ] तावदिच्छामहे गन्तुमनु्नां देहि नः ्रेमो । 

९] षवन्दाते तदा वीरौ राघवौ सह सीतया ।॥€॥ [९ 

तौ सस्पशचन्तौ चरणाधुत्थाप्य मुनिपुङ्गवः । 

१०] संश्छिष्य मात्रैगतराणि ततो वचनमव्रषीव ॥१०॥* [१० 

अरिष्ठ गच्छ पन्थानं रौम सौमिभ्रिणो सह । 

११} सीतया चानया सार्धं छाययेव सुहृत्तया ॥ १११॥ (११ 

पक्याश्रमपदं दिन्धं दण्डकारण्यवासिनाम् । 

९२] वेषां तपस्िनां तेत तपसा मावितात्मनाम् ॥१२॥ [१२ 
~ ---- `---- स; 

~----. ---------- . -.---- ~. - -------- “~~~ 

१. भ च --घभ्रशाले ° । 

२. रा अ--भ्रविषह्यां पुरा छ व--°बह पुरा ° । 

म--अबिषद्यां सुरादित्यो । 

२. अ व--भामा० । 

%. के--०्वा पथिबरतिनः। रा-- प्राप्ये चेव वर्विनः। 

ल म ब-~-प्राप्येव-"-वर्तिनः । भ--° वावशवर्तिनः । 

भ ब~-गन्तु प्रस्युवाख मुनिस्तदा । 

, ऊ--भावच्छाप्य । म-- ग्णायुक्कापि । 

. छाज वेदति वथा भरल्वा सुनिना भषित बः । 

डत्थाप्य सुभिस्तो पसक्जिष्य वम तमुवाच इ ।: 

८2. के-- अनिश, 

§.केराबञअम ब--मम* । डा-सीतया कर्मणेन च । 

१०. ८ ब-भूव एव) 

१९१. कशा--नारिति। 

१२. रा --षस्या० । छा--न्भमाभि दिष्यानि । 

१३. रा--तन्र । 

® -# ~ 
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तं प्राप्य फलमृद्ानि पुष्पितानि वनानि च । 

१३] पश्षान्तपृगयुथानि क्ान्तपक्षिगणानि च ॥९३॥ 
प्र] फलमूखावनम्राणि दक्षाशि विविधानि च। 

फुटटपड्कजषण्डानि पुष्पितानि वनानि च ॥ ̀  १४॥ 
१९] कारण्डवविकीणौनि तडागौनि सरांसि च ।* 

दरक्यसे दष्टिरम्याणि गिरिपरक्षबणानि च । 
१५] रपणीयान्यरण्यानि पयुराभिरूतानि च ॥१५५॥ 

गम्यतां वत्स सौमित्र भगवानपि गच्छतु । 
१६] आगन्तव्यं च नो द्रष्टु पुनराश्रमपण्डलम् ॥१६॥ 

एवमुक्तस्तथेत्याह राधवो शक्ष्यणान्वितः । 

९७] प्रदक्षिण मुनिं कृत्वा गमनायोपचक्रमे ॥ १७ 
वेतेः छ मभावुभौ वणौ धनुषी चाक्षयेः श्वर; । 

~~~ 

१. अ-ग्खडानि । हि 

२. च का--नास्ति। 

३. छ व- तकङाकनि। 

४. रा-- मास्ति | 

ˆ ५. भ ख--्प्रभ्रवणानि। 

६. ठव क--°याण्यरण्यानि। 

७. अ- भवानपि ब। 

८.भच--दन। 

९. ठका--तवयेव्युक्तवा प्रणम्याथ गमनायोपखकमे । 

१०. च--ततस्तु लावुभो । 

११. ग-च अयः । 

१९. म ब ब-द्दौ सीता । 
१३. भ च~-षद्गो । 

५३ 

[१३ 
[ष 

[१४ 
[१७ 

[१५५ 

[१६ 

[१७ 

१८] सीते ददौ तयोध्रातोः स्च विमलौ यमौ ॥१८॥[१८ 
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ववन्दतुस्वतस्तौ तु तत्सर्वं घुसभाहितौ ।* [ष 
प] ततो निययरतु्वीरौ ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥१९॥ [१९३ 

प्रस्थितौ पृतचांपौ त॒ तौ निशम्याथ जानकी । [ए 
हृदयङ्घेपमया वाचा मर्तारमिदमव्रवीत् । [र 

ए] प्रणामपूर्वं वाक्यज्ञा समाहितमनोगतिः ॥२०॥ 

हस्या रामायणे भाररर्दकाण्डे सुती दण भअमनिवासोा 

नाम नवमं: सर्गैः ॥९॥ 

१. भ--बवन्धतुः । ब~ ववदाते तऽ | 

२.केरालअमब--तु समा०। 
३. सा-नास्ति। 

४.केराछ म म--निपांय०। 
५. छतेरा ङ म-ूवजापौ । ~ भूतपायौ । 
६. अ ब~ निशाम्याथ । 

७. केराञ म--रयांगमषा। 

८. भ ब--नास्वि। 

९. भ ब-दण्डकारण्वष्णसो । 

१०.कगाङभमबच--नस्ति। 



[व- १३ | च [दशमः सेः] -- [दा- ९ ] 

तीकष्णेनाभ्यनुङातं भस्थितं रघुनन्दनम् । 
१] उवाच मेथिष्ठी रामं वाक्यं बाक्यविश्नारदा ॥१॥` [१ 
प] अंयं धमः पुतीकष्णेन पराप्यते विधिना महान । [२ 
२३] श्रीण्येव व्यसनान्यस्य कामजानि मवन्ति हि ॥२॥ [३३) 

परिथ्यावाक्यं परतरं तस्माइ गुरुतरं चह । 
¢] परदाराभिगमनं भाणिद्रोहश्च सेद्रता ॥२॥ [हउ 

तच्च श्क्यं महाबाहो बरहरा जितेन्द्रियः| 
५] तव वदयेन्दरियत्वा्च जानापि श्चमदश्रन ॥४॥ [प 

मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न मषिष्यति च प्रभो । 
६] कुटेऽप्यसम्मतं स्रीणां परेषां धर्मदूषणम् ' ॥५॥ [४ 
१ राब-दिशारद्। क 
२. डा- मास्ति | 
३. च---प्रस््य | 

४. अ ब--चम। 

"५. भ च~ महव । 

६, भ ब--वु । 

9. छे--°तरं स्विद् । रा ङ अ म ब~, तरादिम् । 
भ--श्तम स्वि । 

८. अ म ला--प्राशो बोदुं। 

भ--मैग्बोद्ध । ब--पराचे बोदु | 

&.केरारम ब ठा- भद्रन् 
१०. के रां ड--शक्य । 

११. भम डग-नस्ि। 
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तृतीयं यदिदं रौद्रं परभाणविर्हिसनम् । 
७] निर्वेरं क्रियते मोहात् तव चेदसुपस्थितम् ॥६॥ [8 
८उ] भरतिक्नात [तः!] त्वया वीर दृण्डकारण्यवासिनम् । 

मुनीनां रक्षणाथोय बधः सदसि रक्षसाम् ॥७॥ [१० 
€] एतन्निमित्तं विजने दण्डकेऽश्युषिते पुरा । 

प्रस्थितस्त्वं सह च्नाश्रा पृतबाणज्चरासनः ॥८॥ [११ 
१०] ततस्त्वां प्रस्थितं ज्ञात्वा मम चिन्ताऽऽकुई मनः । 

स्व तं चिन्तयन्त्यीश्च तव निःश्रयस परम् ॥९॥ [१२ 
११} न रोचते मे गमनं दण्डकानां मष्टामते । 

कारणं तत्र वह््यामि वदन्स्थाः श्रयतां मम ॥१०॥ [१३ 

१२] त्वं हि बाणधनुष्पाणिभौत्रा सह वनेचरः । 

हृष्टा बनचरान् कांथित् ततः कुयोः शरक्षयम् ॥१२॥[१५ 
२३] क्षत्रियाणामिह षनुहुताक्षस्येन्धनानि च । 
१५१] तत्समीपे स्थितं तेजो बरं मृच्छंयते भम् ॥१२॥ [१५ 
१५३] पुरा किरु महाबाहो तपस्वी सत्यवाक् चिः । 

१. ठ ब-परप्राशि० । 

२.केअमवब च~ विजनं | रा--भ्वजन छ--विजिने। 

केराल्अम व~ द्रुडकाष्युषितं | 
भ--- त्वया | 

ख्लमब-नास्वि। 

अ--श्ितयत्याश्च। 

भममबब--बदत्या। 

छा--परतप । 

९. अभ ष--तरमापं | 

१०. छ व--हूत । 

११. ब--सखध्यवां | 

& @ ~» ® % 
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कर्सिमश्चिद मवद पुण्ये ववे बहुषगद्िज ॥१३॥ [१६ 
१६] तस्ये केनचिदाहृत्य निश्चितः खङ्ग उत्तम! ।* 

सेन्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपति तेता ॥* १५॥ [१८ 
१७] स तच्छस््रमनुप्राप्य न्यासरक्षणतत्परः । 

वने विरते नित्यं, रक्षन् प्रत्ययमात्मनः ॥१५॥ [१९ 
१८] यत्र गच्छ्युप्रदातुं मलानि च फलानि च । 

न विना याति तं खडग रक्षन् पत्ययर्मात्मनः ॥ १६॥ [२० 
१९] नित्ये शस्त्र परिवहन् कमेण स तपोधनः । ̀ 

चकार रौद्रा" खों बुद्धं त्यक्ता तपेसि निश्वयम्॥१७।[२१ 
२०] ततः स ध्माभिप॑तः परमत्तो धमकोविदुः ।' * 

तस्य श्स्वस्य सवासाजगाप नरकं मुनिः ॥१८॥ (२२ 

२१] स्नेहाच्च बहुमानाच स्मारये न च शिक्षये । [२४३ 
न कथचिदसत्कार्य गृहीतधनुषा स्वया ॥१९॥ [१५ 

~-------~~~~-~--*-~---~-~----~-~-~-~~-- ~ ---~~ ~ ~~~ --~~-~- ----*-- 

१.ख८अमवब-तेन। 

२.कैराढञअम ब-समक्तः। 

३. भ च--प्राक्च वसतस्तस्य रशङ्यन् स त मानवान् | 

४.केराअभ मवतः 
- ५. छखा- नास्ति | 

६ षेगालअम म~ विहतो। 
७. ट--तब्नानि । 

८. भ ब-- न्यासं परस्य तव् । 

९. म~ नास्वि। 

१०. व~र । 
१९१. केगराख्अमब-ता। 
१२. च-~-तपसि | 

१३. कै रा--°भिद्वः। भअ ज-रोद्राभिमति;। 
१४. श~ नास्वि | 
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२२] न युक्तास्ते त्या हन्तुं राक्षसा दण्डके स्थिताः । 
अपराधं विना वीर स्वर्छोके परिमागेता ॥२०॥ [२५ 

२३] क्षत्रियाणां त सर्वेषां वनेषु निरतात्मनाम् । 
धनुषो का्यमेतावदातानां परिरक्षणम् ॥२१॥ [२६ 

२४] क चरशस्मंकचवनंङवचररत्रंरतैपःकर्च। 
व्याविद्धमिदमस्माभिरेष धर्मस्तु पृर्यर्ताम् ॥२२॥ [२७ 

२५५] अनार्यां कटुषा बुद्धिजोयते शस्त्रसेवनात् । 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां ्षत्रधम चरिष्यसि ॥२३॥ [२८ 

२६] अक्षया तु मवेत् धीतिः श्व्रुश्वद्यरयोैमे ।` ̀ 
२७३] यदि राज्येऽपि संयक्ते भवस्त्वं निरतो सनिः ॥२४॥[२९ 

धमादथः प्रमवते धमोत् पमवते भुखम् । 
२८] धर्मेण रमते स्वग धपसारमिदं जगत् ॥२५॥ [३० 

१ कराम ठा--द्ण्डङास्थिताः। ऊ ब--°कास्थताः | 
२. व~ स्वल्ञोक | 

३. मवच-च। 

४. भ ख~--नियतात्म। 

५. भ च-- धनुषां | 

६. भ व-इत्र। 

७.भषख--कवातपः। 

८, रा--पूजिताम् । 

९ के छ अ म--भना्े। 
१०. फैराअ म--भष्पा। 
११. भ च~ शस्त्राणामिति मादे । 

१२. खा-- नास्ति । 

१३. व-मबत्वं। 

१४. ठ -षिरवो । 
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आत्मानं निधेः सयैः कषेयित्वा पयवतः । 
२६] प्राप्यते निपुणो धर्मो न खाट मते घुखम् ॥२६॥ [३१ 

नित्यं चचितषाः सौम्य भज प तपोषन । 
३०] सर्व हि विदितं छोके तैव राघव त्वतः ॥ ̀ २७॥ [३२ 

ज्रीचापलादेतदूदाहृतं मे 
धर्म हि वक्तु तव कः समथः । 

विचा बुद्धया तु सहानुजेन 

३१] यद् रोचते ते " ऊुरु तेशररेन्द्र ॥२८॥ [३३ 
इत्या रामाययो अआरण्थंकाण्डे सीतानाक्यं 

नाम दशमः सगेः ॥१०॥ 

१.कैराअम - नियतः) 

२. अ -- कशेयित्वा । 

३. रा- मिषु । 

छ. भ--ज्ञम्यते। 

५. देगा म-मव। ठय म-म्वे। ब--मवेः। 

क््कैराठञअम ब -ष्म। भ-््मी। 
७ षटैराङकञअम व~न च। 
८. भ च~ पस्नवः | 
९. ा--नास्ति । 

१०. अ ब-तत्। 
९६१. म ल-वे नरेष्ड। 

१२. भ~ द्डकारययनिवासे । च--दकारण्यं । 

१३. ढेराङममव ब--नास्ति। 

मा 0 शाकिन ` 



[व०-१४] = [ एकादशः समैः ] = [दा०-१०] 

वाक्यमेतत् तु वैदेह्या व्याहृतं भरेमक्तया । 
१] धपेयुक्तं निक्षम्याय रामः सीतापुवाच है॥१॥। [\ 

हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया सष्शं वचः । 

९] लं भ्यपदिषन्त्या च पमं प्रिथिषेश्वरम् ॥२॥ (२ 
किं वै वक््याम्बहे सीते त्वयेवोक्तमिति भिये। 

३] क्षतरियेधयैते भाप नातेशेष्दो भवेदिति ॥३॥ [३ 
ते आतां दण्डकारण्ये मुनयः सेश्षिततरैताः । 

%] मां सीते स्वयमागम्य शरण्याः शरणं गताः ॥४॥ [४ 
वसन्तो धमेनिरता वने मृरफलाश्नाः 

५३] न लमन्ते घुसं निद्रां राक्षसैः क्रूरकमेभिः ॥५॥ [५ 
स्वका चं नियता नियमेविविधैषेने' ' ।' ̀ 

१. अ--भमशे | 
२. अ--मियिेग्वरि । म-० डेरवर । च ~. मेवि० । 
२. ब--ख । 
४. छ-- चापो । ब चापे । 

५. अ व~ मते° | 

६. डा-शापि। 

७. च-संसिघ्रता | 

८. छ अ म व--० भागस्य । 
९. केरार्बमवब-नास्ति। 

१०.भ ष--हि। 
११. केरा अ म ब~~० विविषेषेनेः। 
१९. श~ नास्ति । 



आरण्यक्ण्डम् । २२१ ।१३॥ ६२१ 

६] मल््यन्ते राक्षसेधोरेनेरेरक्तामिषाशिभिः ॥६॥ [६ 
ते भ्यमाणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः । 

७] अस्मानम्यवप्ेवं मामू वुद्िजपुंङवाः ॥७॥ [७ 
भया तु वचन श्चत्वा तेषामेव युखोद्रतम् । 

८} उक्तमेतद् वचस्तेषु तन्मे शृणु वरानने ॥८॥ ` [८ 

प्रसीदन्तु मघन्तो मे पीडा चेबाहला मम ।॥९॥` [8१ 

९] यदीश्शेरह विपैः“ कमेस्थेयेशूप॑स्थितः । 
किं कगोमीति चं पया व्यातं जनसंसदि ॥*५०॥ [९ 

१०] सर्वैरथ समागम्य वागिपं समुदीरिता ॥११॥ [९० 
राक्षसेदेण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिमिं : । 

११] अगताः स्मो भ्र्ञं राम तेभ्यो रक्षप्ठ राघव ॥' ̂ १२।[११ 

होमकाले च संभा पर्वकारे च ते सदा। 
१२] धर्षयन्ति सुदरधं्षा राक्षसाः पिशिताशनाः ॥१३॥' ° [१२ 

न =-~------=------,*=-----~----~---*----------~-- ~~, 

१. ८ ब--ण्बरैः कररक्ता० | 

२. छ ब--°्येव । छा तेस्मानम्यवपयव । 
३. अ ठ ग्नि । 
४. भ च~ भतः परमधिकः पाठः- 

सप्रा्ठास्स्वां वयं राम पीडिताः शरशार्भिनः। 

५. भ ध--प्रीतिः। 

६. भ च- नास्ति| 

७. भ च~ चिपरैदपस्थयेरुप ° । 
८. म~-अनसपदि । 

९. ठा---पीडिता स्मो महाब | 

१०. का---राम रखस्व तेभ्यो बै त्वं शूरो राजदुगशबः । 
११. रा--हषकाब्न | 

१२ केराञ म--न्ताशिनः। 
१३. डा---नाश्वि । 



६२ वारमीकीय-रामाययम् 

राक्षसे मेक्षितानां च तापसानां महात्मनाम् । 
१३] गतिं मृगयमाणानां मवान् नः परमा गतिः ॥१५॥' [१३ 

काम तपःपसादेन शप्तुं शक्ता निश्चाचरान् । 
१४] चिराजितं तु नेच्छामस्तपः खण्डयितुं बयम् ।॥१५॥ [१४ 

बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरं चेव राघव । 
१५] तेन शापं न युामो भक्ष्यमाणा निशाचरैः ॥१६॥ [१५ 

तानथमानान् रक्नोभिदेण्डकारण्यैत्रासिनः । 
९६] रक्ष ले सहितो भ्रात्रा अनाथा हि वने वयम् ॥१७॥* [१६ 

मया तु तद्रचः श्रुत्वा काल्स्येन परिपारनम् । 
१७] ऋषीणां दण्डकारण्ये सश्च॒तं खोकसाक्षिकम् ॥१८॥ [१७ 

स सश्चत्य न शष्ष्योपि दण्डकारण्यवासिंनाम् । 
१८] मुनीनामन्यथा करतु सत्यपि हि मे“ सदा ॥* १९॥ [१८ 

अप्यहं जीवितं जह्यां लां वा सीते सखक्ष्मणांमू । 

<~ 

१. भअ च- अतः परमधिकः पाटः- 

काम तपःप्रसादेन भवल्लः परमागतिः । 

२. भ ब~ गक्ताः शष्तु। 

३.फैरारअ म ब--०वासिभिः। 
७. --तानद्यमानान् रकोभिरदडकारण्ये संभरतं कोकसाङिकम् । 

मध्ये चरटिवः पाठः । 

५. कै रा--रक्षयामि । छ अरश्मि । ब म~-रशाभि । 
अ~ शाक्वामि । 

६. रा भ--०° सिम् | 

७ --ते | 

2. छा--ग्ताशिनः। ? 

९. रा अ--त्व। 

१०. दरार अ म-- रक्षनम् | 



आरण्यकाण्डम् १२ । २३॥ ६३ 

१९] न तु परतिह्षां संश्रत्य ब्राह्मणेषु विशेषतः ॥२०॥ [१९ 
अवहये ठु मया कायमृषीणां परिपालनम् । 

२०] अनुक्तेनैव वैदेहि परतिङ्नायेवं रि पुनः ॥२१॥ [२० 
मम स्नेहेन प्रीत्या च यदुक्तं च त्वया वचः । 

२३] परितुष्टोऽस्मि वेदेहि निषेदधु न॑ त्वया क्षमः ॥२२॥ [२१ 
इत्येवमुक्ता वचनं पहात्मा 

सीतां प्रियां र\जवरस्य पुग्रीम् । 

रामो धनुष्मान् सह लक्ष्मणेन 
२४] जगाम पुण्यानि तपोवनानि ॥२३॥ [२३ 

हत्या्षे रामायणे भारगयकारडे शामवाक्यं 

भाम पकादशः सगे; ।॥१२१॥ 

१.भ--° यच | 

२.खब-वे। 
३. अ~ । 

४. अ~ नतु 

५. भ--देडकारथ्ये । | 

६.केराछमनं च--नास्ति। 



[ ३०-१५ | = [ दावशः सगः ] = [ कू०-११ | 
अग्रतस्तु ययौ रापः सीता मध्ये घुमध्यमा । 

१] प्एतस्तु षनुष्णणिरक्ष्मणः प्रजगाम ह ॥१॥ [१ 
संमे्ष्यमाणान् विविाम् शैलान प्रस्षवशानि च| 

२] नदीश्च रम्या बिविरभाः प्रययु; सहिताः घुखम् ॥२॥ [२ 
सारसांश्वक्रवाकांशच पयर; पुिनाभिताने | 

र। सरांसि च विधित्राणि युर्तानि जर्लनैः खः ॥३॥ [२ 
बद्धयु्थांभ हरिणान् मदोन्म्तानें विषाणिनः | 

४] महिषाश्च वराहांश्च तथाऽन्याश्च महामृगान् ॥४॥ [४ 
ते गत्वा दृरमध्वानं रम्बमाने दिवाकरे । 

५] ददुः स्रत रम्यं वेशकं योजनायतम् ॥५॥ [५ 
फुटपुषकंरसं्छम्नं गजयुयेरलदुतम् । 

१, भ धष~-ते प्रक्ष्वमाणा। 

२.भ व~-शेरप्रभष० | म -शेबाद्वभरभ्र० | 

३. भ व-विषिधाः रम्याः 

४. च--पततः | 

५. ठ ष पु्टिनस्थितान् । 

६ ठ मां युतेओेञ० † ब--समुतेजेल 
७. क अ म~ मदोद्बृतान् | 

राढ ब~--मदुदचान् | 

८ छ~-तया चाभ्यान् । 

९्केराङम म ब--द्ष्शे। 
१०. रा--वडाग । छ ब~--तडाक | 
११. के राठ म व-स्बसु०। 



आरण्यकाण्डम् १२।१२॥ 

६] कररे्सचकरेश्च सदं जल चोरिभिः ।॥६॥ 
पसन्नसलिले रम्ये तस्मिन् सरसि शुश्रुवे । 

७] गीतवादिजनिर्घोषो न तु कश्चन श्यते ॥७॥ 
ततः कौतूहखाद् रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । 

८] सुनि धमर वीरः षट समुपचक्रमे ॥८॥ 
इदमत्यद्भत दष्टा सर्वषां नो पहात | 

९] कोतूर्हलं पहन्तिं किमिदं साधु कथ्यताम् ॥€॥ * 
तेनेवयुक्तो धमांस्मा राघवेण मुनिस्ततः । 

१०] परभावं सरसस्तस्य वक्तु समुपचक्रमे ॥१०॥ 

इदं पञाप्संरो नाम तेने पौवेकोलिकम् । 
११] निपितं तपसा राम मुनिना मदकणिनें ॥११॥ 

स हि तेपे तपस्तीव्रं मददैणिभेहामुनिः 
१२] दकश्षव्षसहख्राणि वायुभक्षः चिडाश्चयः ॥१२॥ 

"~~~ <~ ----~ ---- 

१.करुम ब-र्मज॒ वजुख्वारिभेः। 

रा-सजवं जल्लखाराभः । अ --मजुवनुकषारिभेः। 

२. कैराअम--प्रमल्सञिल्ञे । 
३. खा--नास्ति। 

र. खा मुनि पप्रश्छु घभवित्। 

५.केराङ अ बसै एव। 

द.केराख अ ब~ मम कौतूहष्नाञ्जातं । 
७9. म~ नास्ति । ८. के रा-राघवेन । 

९्.ष्ैल अव म--पपासरो | रा--रम्यारसो। 
१०. छ ष-तडकं | 

१९. कराल म च~ पूर्वका०। 

१२. म ब- मन्दुकर्णिना | 

१३. अ च--मन्द्०। 

१४ के रा-०मक्ष्यः । 

१५४. अ--किकशङूयः । 



६६ वाट्मीकीय~-रापायगम् 

ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः साभिषुरोगमाः । 

अब्रुवन् वचनं ते वे परस्परसमागमे । 

१३] अस्माकं कस्यचित् स्थानमेषं भायेयते द्विः ॥*१३। [१५ 
अप्सरोभिस्ततस्ताभिर्भुनिरैष्टपरावरईः । 

प] नीतो" मदनव्यध्वे घुराणामथेसि द्वये ॥१५॥ [१७ 
ततः कर्तु तपोषिघरे देवैः सर्वेर्नियोनिताः । [१६प् 

१९] प्रधानाप्सरसः परख मुनिपत्रीमागताः ॥१५॥ [१८पृ 

१७३] तडागे निर्मितं तासामस्मिन्नन्तहितं श्दम् । [१८३ 
तेत्र चाप्सरसः पश्च निवसन्ति यथासुखम् ॥ 

१८] रमयन्ति चं ते ̀ योगान्मुनिं योवनमागतम् ॥१६॥ (१९ 
तासां प्रक्रीडमानानामेष वादित्रनिःस्वनः । 

१. भ च-न्समागताः । २. च--०मय । 

३. अतः परमाधेकः पाठः- 

भ--ततः कदं तपोविश्च दवेः सवैर्भियोजिताः । 
प्रबानाप्सरसः पंच सुनिपकित्वमागताः ॥ 

च--तस्य कतुं तपोविश्नं नियु्छाः सम्वेदेवतेः । 

दिभ्या भरप्यरसः प दिभ्यामरणमूषिताः ॥ 

श्रहागता गायमाना अल्लकृत्य सुमभ्यमाः । 

त छोभयन्त्यो रना सुनि सीव्वपोनिधिं ॥ 

&. रा~- ग्युनिख्० । के ठ ब म--श्परापरः। 
व--®स्तपोनिधिः । 

५. के रा-बीतं। 

६. च-मदेन ° । 
७, रा- तथा । 

८. भ~-्रटितः पाठः । 

९. छ ब---०ैते । अ--गयृह । 
१०. म--श्ररितः पाठः । | 
१९१. म- तपो । च--वतो। 



आरण्यकाण्डम् १२ । २०॥ ६७ 

१९] श्रूयते भूषणोन्यिश्र ; शब्दः श्रोजमनोहरः ॥१७॥ [२० 
आश्व्यमेतद्रचनं श्रत्वा सेभावितात्मनः । 

२०] राघवः परतिजग्राह भ्रात्रा सह महिं; ॥१८॥* [२१ 
एव कथयतस्तस्य ददशांश्रममण्डलम् ।` 

२१] शचीरपरिक्षिपरं नानारक्षसमाकुलम् ॥१९॥ [२२ 
भविष्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च वीर्यवान् । 

२२] उवा मुनिभिः सार्धं सत्कारैः सुसस्टृतः ॥२०॥ [२३ 
इत्याच रामायणे भारण्यकाण्डे दण्डकारण्यनियासो 

नाम ददशः संगः ॥१२॥ 

१.२रा षर म-मूषणेर्मिभ्रः। 

२.केराखम ब--ज्यमिति। 
२३. भ चव--ञ्युभ जननम् | 

७. म~ नास्ति । 

ध.रा च ङखा-डवाचखं | 

&. छ म~ सकराहः । च -- सस्काराहैः | 
७. भ च~ नास्ति | 

८. ब - निवासो । च~ नास्ति । 

९. च-दौराटममव ष-नास्ति। 
१५. ब- नास्ति 



[व०-११५] = [त्रयोदशः सगः] = [दा०-१ १] 

तजराश्रमपदे रामो विश्रम्य पंसमाहितः | [प 
प्त] लगाम चाश्रमं सिमर पयाये तपस्विनाम् ॥१॥ [२५ 

तथा तस्मिन् स काकुत्स्थः श्रीमयाश्रपमण्डले। 
२३] उवा सुखं चेष पूज्यमानो महपिभिः॥२॥' प 
प] तेषामुषितवान् रामः सकाशे परपा्लविर । [२५ 

कचित् पयर्बसन् पासं कचिदेकं च वरसरम् ॥२॥ [२६प् 
२५] विच्च चतुरो माघराद् पच षडप्रा परन् इचित् ।'* [२६३ 
२६३] ग्रीन्मासानष्टमासांश्च राघवो न्यवसत् पुखी ॥५॥ [२७३ 

तेथा सेवंपतस्तस्य युनीनामाश्रमान् प्रति । 
२८] नव सवरमराः सौर्धं गता रामस्य धीमतः ॥५॥ [२८ 
यणी गिण 

१. कै ला --विश्राम्ब । 
२. छ ब-ससमाहितः | 

३. भ~--चाश्रमास्तेषां । च--स्वाश्रमास्तेषां । ४. ब~ लक्मणेन । 

५. छ ब--भथ । £. छा--नास्ति। 
७. भ व-रणशाज्जविव् | 

ठ्राल्अम डा ब--पथोयवेन्। 
९. के राढ व~--पथमाधापरान् 1 अ--पथमाप्तान् परान् | 

म~--पचमारापरा | 

१०. दै गार अ मव-~-मतः परमिका पाठः~ 
अपराक्निदषन्मासमध्यधंमपरं कचित् । 

११. अ-सुख । 
१२. ठ म ब्र॒--तया सव । भ--उवास वस० । 

१३. म च-साद्धा । 



आरण्यकाण्डम् १३।११॥ ६९ 

२६३] अथ रामः सुतीक्ष्णस्य पुनरेवाजगाम इ । [२९३ 

आश्रम स्वग॑सङ्काश्ं युनिभिः प्रतिपूजितम् [र 

३०] तत्रापि न्यव्ह् रापः कञ्चित् कालमरिन्दभः ॥६॥ [३०३ 
अथाश्रमस्थो नियमात् कदाचित् ते मष्ामुनिम् । 

३१] उपासीनैः स काकुत्स्थः घुतीक्ष्णमिदमवत्रवीत् ॥७॥ [२३१ 

अस्मिन्नरण्ये भगवस्नगस्त्यो मुनिसत्तमः । 

२२] वसतीति मया नित्य सतां कथयतां श्रुतम् ॥८॥ [३२ 
म ठँ जानामि ते देशं वनस्यास्य महत्तया । 

३३] यत्राश्रमपदं रम्य महर्स्तस्य धीमतः ॥९॥ ` [३३ 

तव प्रसादाद् भगवन् सानुजः सह सीतया । 

३५] अगस्त्यमभिगच्छेयमभिवादयितुं शुनिम् ॥१०॥ [३४ 

मनोरथो महानेव हृदिस्थः 'धरिवतेते । ` 

२५] यदहं ते मुनिवरं शशरुषेयम॑पि क्षणात् ॥११॥ [३५ 
~~~ ~~~) ~ जन 

१. भ--ततो च --तत्र, 

2. अ म~--पुनरेव जगाम । 

३. का--दुग० । 

४. छा--िचित् । 
५. म--तपाखानः। 

६. च-ननु । 

७. छा--वसतीति धते पर्वं वच्र गण्छामि तं सुरनि । 

८. छ म ब-मनुजः। 

९. ङा-- नास्ति । 

१०, 'व-हदि सपर वततव । 

१९१. छा-तण्डत्वा स तथेध्युक्ूतवा दशेयामास ते." । 

१२. म च- कदाहं । ब~ यदाहं । 

१३. भ--ुभवेहमपि । 

१४. भ च -क्षण। 
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इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा पर्पारेमनो वचः ।' 
३६] उुतीक्ष्णः भरत्युवाचेदं पीतो ̀ दश्चरथात्मजम् ॥२१२॥ [३६ 

अहमप्येवेदेव त्वां वक्तुकापः सकक्ष्मणम्र् । 
३७] अगस्त्यमभिगच्छेति सीतां च जनकात्मजाम् ।१३॥*[३७ 

दिष्ट्या खिदानीमर्थऽस्मिन् स्वयमेव ब्रवीषि माम् । 

३८] अयंमाख्यामि ते वत्स यत्रागस्त्यो महामुनिः ५१४॥ [३८ 
योजना्ौश्रपं राम गच्छ तवं मुनिभिः सह । 

३९] दक्षिणेन पान् श्रीमानगस्त्यभ्रातुराश्रमः ॥१५॥ [३६ 
नस्रपांये वनोदेशे पिष्पीवनसेविते । 

९१] बहूमुरुफरे राम नानाश्चकुनिनादिते ॥१६॥' [७० 
पञ्चिन्यो विविधास्तन्न यज्नागस्स्यो महामुनिः । 

हंसकारण्डबाकी णाश्वकवाकोपश्चोभिताः ॥१७॥ [४१ 
९२] तत्रकां रजनीयुष्य भमाते रामं गम्यतां । 

१. खा--नास्वि | 

२. च-- भत्वा । 

३. का~ नास्ति) 

४. म--ण्तदेव । च-- ०सदैव । 
५. अ--भहमा | 
६. ब---०नाग्या्चम० । 

७. षब~--तात | 

ह. कै र् अ म~मह) 

&. भ~ स्थङीप्राये । 

१०. छा--ऽकी्य । 

११. खा--°णोनाशद्धुिनादितं । 
१२. रा ठ्अबभ-तत्र। 
११. छा-- नस्ति । 
१७. अ ब~ भ्नसुचमम् | 

~~ ------------------~-~----------~---~ ----------------~----- -- 



आरण्यकाण्डम् १३।२१॥ 
३] तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम् । 

४४यू] बहुमिः पक्षिभिजंषटं नानामगनिषेषितम् ॥१९॥ 
रंस्यते तत्र वेदेही ककष्मणश्च त्वया सह । 

९५] स हि रम्यो वनोदेशो बहुमूकफलाश्रयैः ॥२०॥ 
यदि बुद्धिः ता राम द्रष्टु तं मुनिपुङ्षम् । 

४६] अथैव गमने बुद्धि रोचयस्व पहापते | 
फ] एष राम श्षिवः पन्था बहुमूलफलदूर्मः ॥२१॥ 

इस्यार्चे रामायणे भारण्यकाण्डे भगस्स्यक्ीसेनं 

नाम त्रयोदशः सग ॥१३।| 

१. भ च-भनमुत्तमम् । 

२. ठ ब-तया । 

३.कैरार्अम ब--शश्रमः। 
७. भ च~ युनिसत्तम । 

५. अ ऊा-नोदयस्व । 

६. अ~ घममृरफलान्रमः। 

म--धमेमूख० । 

खा न्य्राघस्योचरेण हि । . 

७. कै रार म--नास्ति। 
८. भ च ठा--त्रेथसमा्षिने दृश्यते| 

७१ 

[७३ 

(४४ 

[७५५ 
[त 



[व०-9 ६] = [चतुरैः सगः ] = [दा०-9१] 

ततस्तद्रचनं श्रुत्वा सह श्रात्राभित्राद् च। 
१] ् रतस्थेऽगस्त्यमुदिश्य सानुजः सह सीतयो ॥१॥ [४६ ` 

पशयन् वनानि चित्राणि पवेताग्राणि कानिचित् ।' 
२] सरांसि सरितश्चैव पथि मागेवशचं गैतः ॥२॥ [४७ 

स घुतीकष्णोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा घुखम् । 
३] इदं परमसंहृष्टो लक्ष्मणे षाक्यमव्रवीत् ॥२॥ [४८ 

एतत् तदाश्रमपदं नून तस्य पहार्मनः । 
¢] अगस्त्यस्य युनेभ्रोुरैश्यते पुण्यः ॥५॥ [४९ 

तथांहीमे बनस्यास्य जाताः पथि सहसक्ेः 1 
५] सम्रताः फकमारि श्च पुष्पमारेऽच वै दमाः ॥५॥ [५० 

पिप्पलीनां च पक्वानां वनादस्मदुपागैतः । 
याम 9 भ भ म म ~" ~- 

१. ठ पश्यन् नानावनानि सः | 

२. ला-- नास्ति | 

३.केराङथअम ल-गवाः। 

४.छघ म ब--ज्दष्मणो। 

५. रा--०वुेश्यते । 
च-- मेद् मातुं* | 

६. च~--०क्मणा । 

७. च~ तथा हिमे, 

८* रा भअ~-जातः । 

९. म~-पभ्य्ष° । 

१०, श~नास्वि | 

११. ब~ दुपागताः | 



आरण्यकाण्डम् १५४ । ११॥ ७३ 

७] गन्धोऽय पवनाक्षिपः सहसा हषयन् मम ।६॥ [५१ 
तत्र तत्र च संक्षिप्रा दटदयन्ते काष्ठसचयाः । 

८] टूनाश्चै पयि दृश्यन्ते दभा वेड्यं्पेभिमाः ॥७॥ [५२ 
एतच वनमध्यस्थं नवाध्र्िखरोपमम् । 

€] पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं सप्र््यते ॥८॥। ` [५३ 

विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नानोसथितैद्िजेः ।* 

१०] पुष्पोपहरिा द्यन्ते कुसुमेः पुघुगन्धिभिः ॥९॥ [५५४ 
तव् स्ुतीक्णस्य वचन मया सोम्य यथा भरतम् । * 

११] अगस्त्यस्याश्रमो आ्रातनेनमेष प्रकाशते ॥१०॥ [५५ 
निषद्य वेषा भस्य भूतानां हितकाम्यया । 

१२] यस्य रात्रा कृतेय दिक शरण्या पुण्यकर्मणाम् ॥ १ १।[५.६ 
हह पूर्वं किल क्रुरो बातापिरपि ` चेखवलः । 

---- ~-----------------* ---------~------ ~ --~---------=--~------------~ ~~-------~----- =-.~--~ ~~~ + ~ = ~~ 

१. म--पावन'० } च--पवनो० । 

२. क राक अ ब-कशछ | म--रम | कासर 

२. भ च~-स्थूराश्च। 

%. रा --त्वैः सूय ० 1 म--ण्बैदूय० । ल~ नासति | 

५. अम च प्रहर) 

६,खब ला-नास्ति। 

७. क 2-- 

८. छ ब- 9 

९. डा- ११ 

१०. च-० शमे । 

११. श~ जतऽ । 

१२. च --तरसा । 

१३. भ च-कतक्मणा । 

१४. भ व--दहहन्यदा। 

१५. करार अ ब--०पिरिह। 
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१३३] भरातरौ सहितावास्तां श्राद्धभुदिहय रक्ष्मण ॥१२॥ ` [५७ 
श्रातरं सस्कृतं श्रातँ तश्रस्थं मेषरूपिणम् । 

१,५] तान् द्विजान् भोजयामास शाखदष्टेन कमणा ॥१३॥ [५९ 
ततो सुक्तवतां तेषां विभाणामिलवरोऽत्रवीत् । 

१६] वातापे निष्क्रमस्वेति परया स्वरसंपदा ॥१४॥ [६० 
ततो ्रातृवचः श्रुत्वा वार्ता पिर्मेषवन् नदन । 

१७] भित्वा शरीराणि तदा ब्राह्मणानां ठयतिष्ठत ॥ १९५॥ (६१ 

ब्राह्मणानां सदस्राणि तेनेव" कामरूपिणा । 
१८] विनाशितानि सह्य निश्च पिशिताशिना ॥१६॥ [६२ 

अगस्त्येन ततः कोधादागत्य भ्रावुरा्रमम् । 
१९] अनुभूयेकद् श्रद्धे मक्षितः स निश्चाचरः ॥१७॥' [६३ 

ततः सपम्नपित्युच्का दत्त्वा दस्ताघसे चनम् । 
२९] भ्रातरं निष्कमेप्युचेरिव्वैखः सोऽभ्यभाषत ॥१८॥' * [६४ 

१. ॐअ म-श्द्धामसमु° 

२. भ च~--घ्रातरो साहितावास्तां ब्राह्मणो तो# सुदारुणौ । 
धारयन् बाह्यं रूपमिरवज्र सस्छृत चद् । 

आमन्त्रयति वप्रान्स ाद्धसुदिश्य कक्ष्मण । 

२.केराखञअभम-म्रात्रा। ७. म च~-- ततस्त । 
५.कैराठभम ब~-बरसंपदा । 

६. के छ~-वातापी । रां अ म~-वातापे। भ व- ७र्मघवन् । 

७. भ च-- विनिःसृतः । 
८. छा--घ्चवं तेन हुरारममा । 
९. लखा-- हतानि सहितोनेन अगस्त्येन महात्मना । 

१०. भ ष-ब्द््। 

११. ला--भगस्स्येन ततो कऋोधात् भरितः स नेशाच्रः । 

१२. च --०स्वणः । 

१३. छा-निष्कमस्वेति ते चाथ इषव; प्रत्यभाषत । 

क भ--्राह्ययन्नो । 



आरण्यकाण्डम् १४ । २६॥ ७४ 

ते तथाहूयमान तु राक्षसं मेषरूपिणम् । 
३०] अत्रवीव् प्रहसन् भ्रीमानगस्त्यो युनिपत्तमः ॥१९॥ [६५ 

कतो निष्क्रमितुं शक्तिमया जीणंस्य रक्षसः । 
३१] भ्रातुस्ते मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम् ॥२०॥ (६६ 

तयतंद्रच॑नं शरुत्वा भ्रातुमेरणश्ङ्कितः । 
३३] पधषेयितुमारेमे सुनि कोधान्निश्चाचरः ॥२१॥ [६७ 

अभ्यद्रबदगस्स्य त मुनिना दीप्ततेजसा । 
३९] चैक्षषादिध्यकस्पेन निदः स पपात ह ॥२२॥ [६८ 

३६पू] तस्यायमाश्रमो भ्रातुस्तडागवनशोभितः । 
३७३] बिपरानुकम्पया येन दत कमे सुदष्करभ ॥२३'। [६९२ 

एवे कथयतस्तस्य तदा सौमित्रिणा सह । 
३८] रामस्यास्तं गतः सूर्यो सन्ध्याकाखोऽभवत् तदा ॥२४॥ [७० 

उपास्य सन्ध्यां तत्रेव सहे भात्रा यथाविधि । 
३९] प्रविवेश्षाश्रमपद सुरनि त॑ चाभ्यवादयत ॥२५॥ ` [७१ 

सम्यक् पएतिगरहीदरच मुनिना तेन राघवः । 
०] न्यवक्षत् `तं निशामेकां प्राप्य मृलफलं छमम् ॥२६॥ [७२ 

हत्य रामायणे भारययकायडे इल्वलोपः स्येन 

नाम चतुदैशंः सैः ॥ 

१.अ-ततो। र्.केराल्अमभम व--निष्काभेतं। 
३. खा--तद्रचन सहसा । ४. छ ब--°दगस्स्येन । 
५५. छ ब --०दिठ्य० । भ च-दीषठक० । 
६. स- जात सुनेर्धीरस्य भार्मेक । ७. छा-नात्ति । ८. म च-यदा | 
९. छा--एवं कथयतस्तस्य सभ्याकाङा क्चयूद् वने । 
१०. डा--प्रबिबेशाघ्रमं चतः | 

१९. छा--मुनिं ते प्रगतो भूष्वा ददश बहुखाम्मुनान् । 
१२. कैराठअम व~--वसतश्च 
१३. च भ--दर्डकारण्यानेवासे। १४. व-हक्वणो । 
१५. क राख्मम ब व-जनास्वि। 



[घ०-१७] = [ पञ्चदशः समैः ] = [दा०-११] 

तस्यां राध्यं व्यतीतायायुदिते मूर्यमण्ड्े | 
१] अगस्यभ्रातरं धीमानामन्तयत रापः ॥१॥ [७३ 

अभिवादये लां मगवन सुखमरषयुषितो निशाम् । 
२] आमन्त्रये लां गच्छामि द्रष्टुं ते गुरुमग्रनम् ॥२॥ [७४ 

गस्थतामिति तेनोक्ते जगाम सहरक्ष्पमशः | 

३] यथोदितेने मार्गेण वनं तचार कयन् ॥३॥ [७५ 
नीवाराश्चेव नीपांश्च कुलयांश्च परनोहरान । 

ए] चिरवित्वान् पधुकंश्च तिन्दुकंश्वापि पुष्पितान् ॥४॥ [७६ 
मत्तैः शकुनिसंपेश्च हतश्च सन्निनादितान् । 

1२] पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिव्रीभिरनुषेितान् ॥५॥ [७७१ 
५] ददशे रामः शतशस्तत्र पादपसंचयान । [७७ 

हस्तिहस्तममयितान वानरैरुपशोभितान् ॥६॥ [७८ 
ततोऽत्रबीत् समीपस्थं रामः पाणी धुविन्युुः । 

१. ठा---पुस्तकष्य प्षगा न इदयत | 

२. अ --०नमम््रयत | 

३. अ म--पुसुखः सयुभ० | 

४. करार ब- तेनोक्तं । अ भ - तेनोक्तो । 

५. भ च--पथोद्िषटेन | 
६.राअभमच--चिरिविण०। 

७. र म-निदयुकंश्वा | 
८. भ च---०प्रश्दितान् । 

९. कै रा-समीपंतं।. 
१०. भ--पा्नीयभेक्य । च--पा्तीयजेचणः । 



आरण्यकाण्डम् १५ । १३॥ ७७ 

उ] ¶ठतोऽनुगते प्रं रक्षण शमदर्सनम् ॥७॥ [७९ 
स्निग्धपत्रा तथा दक्षा यथा कान्ततरा मृगाः । 

१६] आश्रमो नातिदँरेऽसौ तस्यं विश्वुतक्मेणः ॥८॥ [८० 
अगस्य इति यै ख्यातो रोके पुण्येन कर्मणा । 

१७] आश्रमो हश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः ॥९॥ [८१ 
आज्यधूमाकुखवनो ̀  वटकमाखाबिभुषितः । 

१८] भरशान्तमृगयुथश्च नानाक्चकुनिनादितः ॥१०॥ [८२ 

निगह्य तपसा मृत्यु मूर्तानां हितकाम्यया । 
१९] दक्षिणा दिक् केता येन शरण्यौ पुण्यकर्मणा ॥११।॥ [८३ 

तस्येदमाश्रमपदै प्रभावाद् यस्य राक्षसैः । 
२०] दिगियं दक्षिणा जसाव पापेनेषोपभुञ्यते ॥१२॥ [८४ 

यदा परभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकमणा । 
२१] तदा भृति निर्वैराः भशचान्ता रजनी चराः ॥१३॥ [८५ 

----~---------~~ ५ ४ "~~~--------~----~---------~--------~-~-------- ~~~ ~ =, -----~-- . ~ 

अ म--स्निग्धपश्ञा | 
च-- भाश्चमे | 

म-ण्तिदूरो | 

भ-- तश्र) 

अ--विख्यातो । 

रा ठट-भआश्रमे। 

कैराअ म-दृ्चमाङाङु० । ठ व--दृषमूराङु० । 
कैरारणम व--रतानां। 
के अ--* विद्रुता । रा म--णविकृश्रता । 

भ च-दक्षिणाल्लङृता । 

१०. म~ शररय । 
११. केराढ्अमम ब--नकर्मणां । 
१२. म-°कमर्या । 

१३. च--प्रक्राम्वा। 

आ 1. 
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नाल्ना चेय मगवतो दक्षिणा दिक् पभरकाक्षते । 

२२] प्रसिद्धो विष्णुलोकेषु दुष्भधषां निशाचरः ॥१५। [८६ 
क्रोधात् पद्ध सुमहान यस्य म्ना शिलोच्चयः । 

२३] आदेश्च पारयस्येव विश्ध्यरेलो न वेते ॥१५॥ [८७ 
अय दीर्पायुषस्तस्य शरसिद्धः पुण्यकर्मणः । 

२५] अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान् बिनीतग्रगसेषितः ॥१६॥ [८८ 

एष छोकाचितः साधुहिते नित्यं रतः सताम् । 
२६] अस्मानपि पतान् सौम्य श्रेयसा योजयिष्यति ॥१७। [८९ 

आराधयिष्याम्यन्राहमगस्त्य युनिसंत्तमम् । 
२७] शेष च वनवासस्य तश वत्स्यामहे एखम् ॥१८॥ [९० 

अत्र देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च परमयः । 
२८] अगस्त्यं नियंतारम्भं सतते पयुपासते ॥१६॥ [९१ 

नात्र जीवेन् मृषावादी पापो वा यदिवा श्ट; । 
२९] नृश्षेसः कामटत्तो वा सुनिष्धैषं तथाविधः ॥२०॥ [९२ 

१. भ न--प्रथिता। 

2४. भच-त्रिषु लो०। 

३. भ व~ क्षपाष्वरेः । 

४. अ ष-नाम, 

५. च--० स्येव । 

६. रिषः । भ च~-र्बिष्यः शेो । 
७. द राजन बतैते। म-जु वेते। 
<. भ च .--प्रथितः । 

९. म- नास्ति । 

१०. अ--०नपि महन् । भ च~ भ्ननुगतान् । 

११. ख८अ म द--°भिषेवित। 

१२. भ च--नियताहार । 

१३. फे रा-०वस्तथाविषः। 



आरण्यकाण्डम् । १५५ । २४॥ ७९ 

अत्र यक्षाः पिच्ाचाश्च नागाश्च पतेः सह । 

३०] वसन्ति नियताहारा धमेमाराधयिष्णवः ॥२१॥ [९३ 
अन्न सिद्धा महात्मानो विमानः सयसन्िभेः । 

३१] यच्का देहे नवेर्दहैः स्वग याता महषयः ॥२२॥ [६४ 

यक्षलममरत्वै वा राज्यानि विविधानि च। 

३२] अत्र देवाः परयच्छन्ति वरानाराधिताः शुमान् ॥२३।॥[९५ 

अगस्त्यस्याश्रमद्रारं सौमित्रे परविक्षाग्रतः । 

निवेदेय चं मां प्रापतमृष॑ये सह सीतया । ̀ [६६ 

र] विदितः सप्रवेष्यामि द्रष्टु मुनिवरं वहम् ॥२४॥ [श 

इत्या रामायणे भरण्यकाण्डे अगस्स्याश्रमवणंने 

नाम पैश्चदशः सगः ॥१५॥' 

१.भवच-च। 

२. भ व~-प्रेष्य । 
३. भ च--बरेरा राधिता । 

ट. भ चब~--शमेः। 
५. भ ब~ निबेदयस्व । 

६. भ च~--प्ाक्चं मुनये । 

७. म~ नास्ति । 

८. छ अ ब-सप्रवर | 

९. भ च--स्वय । 

१०. भ ज--द्रडकारयये | 

१९१. दैराखवम ब-नास्ठि। 
१२. म~-घगं समाधिं इशमते । 



[ व०-१८ ] = [ षोडशः सगः ] = [ दा०-१२) 

सं प्रविरयाश्रमपदं लक्ष्मणो राघवाह्गया ।' 
३] अगस्यशिष्यमासाद्य शछष्णं मधुरमव्रवीत् ॥१॥` | 

राजा दश्चरथो नाम ज्येष्ठस्स्य सुतो बली । 
४] इह प्राप्न मुरि परष्टुं मायया सह सीतया ॥२॥ | 

५५] सक््मणो नाम तस्याहं भ्राता स्वबरभो सुने । 

[ # = 

९१ 

६उ] अनुरक्तश्च मक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः ॥३॥ [३ 
ते" वयं मुनिगुदिक््य भगवन्तमुपागताः । 

७] द्रष्टुमिच्छामहे सर्व मगवन्तं निवेधताम् ॥५॥ [४ 
तस्य तद्रचने श्रुत रक्ष्पमणस्य परहास्मनः । 

८] तथेत्युक्काऽभ्रिश्षरणं प्रविवेश निवदकः ॥५॥ [५ 
स प्रविध्य मुनिवरं तपसा योतितपभम्। 

९] कृतासलिरूवा चेदं वचनं व्यक्तया गिरा ॥६॥ [६ 
पत्रो दश्षरथस्याथ रामो नाम महायशाः । 

१. अ-स 

२. भ--बिप्रस्या० | 

३. छा~-भ्रतः श्चारभ्य षोडशश्वोकस्य पूवाद्धौन्तं पाटो न दश्यते । 
७. भ च--षश्चन ° | 

५. अ~ नास्ति | 

६. छ ब--प्रष्तु | 

७. छ ब-- "मागताः । 

८, भ-- तवेषं | 

९. रा~-घ्ोत्र । अ म--भ्रोवुं 
१० भ ---भविष्टो । च~-प्रविष्टा | 

११. अ~ ण्स्यापि। 
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१०] सह अ्राज्ाश्रमप्राप्नो मायेया सह सीतया ।।७॥ [७ 

मवन्तमिच्छति द्रष्टुं यश्रूषाथमरिन्दपः । 
११} यदन्नानन्तरं कार्यमाङ्ापयितुमहेसि ॥८॥ [८ 

ततः शिष्यादुपाश्चुत्यं पापं रामं सरक्ष्मणम् । 
१२] वेदेदं च महाभागामिदं वचनमन्रवीत् ॥६॥ [९ 

दिष्टया राम चिरात् प्राप्नो द्रष्टुं मां समुपस्थितः । 
१३] मनसा काड्धित द्य मयाप्यागमनं श्चुतम् ॥१०॥ [१० 

भवता सत्कृतो रामः ससीतः सहलक्ष्मणः । 

१४] प्रवे्यतां समीपं मे रिं चासौ न भरवेशितः॥११॥ [११ 
एवमुक्तः स मुनिना धमैश्चन छृतात्मना । 

१५५] अभिवाद्यात्रवीदुष्टस्तथेति नियताज्ञछिः ॥१२॥ [१२ 
ततो निष्क्रम्य से भ्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमत्रवीत् । 

१६] कासौ रामो युनि दरष्टुमन्र पविशतु खयम् ॥१३॥ [१३ 
ततो गताश्रमद्रारं क्िष्येण सह रक्षणः । 

१८] दश्षेयामापत काङुत्स्थं सीतां च जनकात्मजाम् ॥१४॥ [१४ 
ते शिष्यः परश्रितं राममगस्यवचनादथ । 

.२०] प्रावेशयद् यथान्याय सतकाराई पुसत्छृतम् ॥१५॥ [१५ 
प्रविवेश ततो राम! ससीतः सहरक्ष्मणः । 

२९१] प्रश्ान्तहरिणाकीणेमार्श्रमं प्रविलोकयन् ॥१६॥ [१६ 
---------------------------------------------------" --------~- ^ ~~~ 

१. राभ च--श्दुपश्रत्य। 

२. भ च --चिरं। 
२३. ठ - यश्य । 

ट. के रा म--प्रवशतां। 

५. भ च-- किमसौ | 

६. अ~ मुक्त्वा । 

७. भ व--प्रवश० । 

८. ै--०ममबष्लोकयन् । 
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स तत्र ब्रह्मणः स्थाने श्िवस्थानं तथेव च । 
र] अप्नः स्थानमयेन्रस्य स्थानं चेर विवखतः ॥१७॥ [१७ 

मोपस्थौँने मगस्थानं स्थाने कोवेरमेव च 1" 
| स्थानं घातुत्रिधातुश्च वायुस्थानं तथेव च ॥१८॥ [१८ 

२२] ततः शिष्यः परितो निश्चक्राम महामुनिः । 
२३) ते ददज्ाग्रतो रामो भ्रातरं चेदमन्रवीव॥१९॥ [१९ 
ष] एष लक्ष्मण निष्करान्तो महषिर्छोकविश्रतः । 

२५] ओदार्येणाभिजानामि निधाने तपशामरयेम् ॥२०॥ [२२ 

प्र] एतमुक्का महावाहूरगस्त्यं सूयंसन्निभम् । [२२पू 
२७३] अभिवाद यथान्यायं तस्थौ रामः कृताञ्जटिः ॥२१।। [२५ब् 
२६३] जग्राह परधीतक्तस्य पादौ पष्ायुनेः । [२३ 

२७] सीतया सह वैदेह्या स भरात्रा लक्ष्मणेन च ॥२२॥ [२३३ 
परतिगृ्च च काङुतस्थमर्चयिलासनोदकेः । 

प] कुशलमश्नशुक्का च निषीदेववेषयुवाच हई ॥२३॥ [२५ 

[र १. भ--बाह्यणस्थान | | 

कौ -- स्थानं तथेन्द्रस्य । 

रा- रम, | 

। के--कोवीर ° । रा-~~-कोवीर०। 

भ च-जतः परमधिकः पाडः- 

कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थान तथेव च । 

६. ब~ लांकपूजितः | 

७. भ च~ तपसां चय | 

८, 

९, 

< ॐ & 

गल अ--श्स्याय्यं] 

कै रा--परमं भीत° ¦ 
१०. भ चतु रामः सलक्ष्मणः) 

११. भ षवष-त। 

१२. म-मनोदकेः | 
१३. अ--°दस्वदमत्रवीव् । 



आरभ्यकाण्डम् १६ । ३३ ॥ ८३ 

प्त] प्रथमं चोपविश्याथ धर्म॑ह्ञो मुनिपुङ्गवः । [२७१ 
३०३] अगिं हृत्वा प्रदायाध्यमतिथीन् प्रतिपूज्य च ॥२५॥ [२६प् 

वानपस्थेन विधिना स तेभ्यो भोजनं ददो । [२६३ 
प्त] उवाच राममासीने भाज्ञलि धमकोविदभ् ॥२५॥ [२७३ 

अपूजयित्वा काङ्कतस्थं तपस्विनयुपागतम् । 
३४] भुङ्न्ते यः स परे छोके खानि मांसानि खादति ॥२६॥[२८ 

यो गृहायातमति्थि यथाज्ञाक्ते न पृनयेत्। 
२५] दशा स दुष्कृतं तस्य पुण्यमादाय गच्छति ॥२७॥ [7 

राजा सर्वस्य छोकस्य धमेचारी यतव्रतः । 
प] पूजनीयश्च मान्यश्च मवान् प्रप प्रियातिथिः ॥२८॥ [२९ 

¢ =, ¢^ ==, 

एवमुक्ता फटेमखवन्येभारयेऽच राधतरम् । 

२६] पूनयिता यथाकामं पुनरेवात्रवीद्रचः ॥२९॥ [२० 

हदं दिव्यं महाचापं टट हेमपरिष्कृतम् । 
२७] वेष्णवं पुरुषव्याघ्र निमित विश्वकर्मणा ॥३०॥ [३१ 

अमोयः सूयंकाशो ब्रह्मदचस्तथा शरः । [३१ 
३८] दत्ताविमौ महेन्द्रेण वणौ चाक्षयसायको ॥३१॥ [३२ष् 

संपूर्णो निक्षितर्वाणैज्वलद्धिरिव पनगेः । 
३९] महाकोश्चनिवासी च महासिर्हेपविग्रहः ॥२२॥ [३२ 

अनेन धनुषा सौम्य हत्वा सस्ये महाघरुरान् । 
9०] आजहार धिय दीप्तां पुरा षिष्णँदिवौकषाम् ।३३॥ [३५ 

१. भ च~ अपूजयदि काकुस्थ । 

२. च-निःसाङगीवापरे । 

३ दैराअम ब--सु०। ट~-स्वदु° । 

छ. पराम ष च--फलवन्वेमोस्येः पुष्पैश्च । 

५. भ च~ महच्चप। 8. म--शिरः। 

७. म~ विष्णादिं० | 



वात्मीकीय-रामायणम् 

स तद्धनुस्ौ वणीसौ शरान् खञं अ मानद । 

१९ < 

४१] जयाय प्रतिगरहणीष्म वजे वज्रधरो यथा ॥३५॥ [३५ 
इदं च मे" तनुत्राणमभेधं मघवान् ददौ । 

प] स्पर्शो चानुरपपं बीर सुर्याभिसदशपमम् ॥३५॥ [र 
यदा च संशयं प्राप्ररचिन्तयिधभ्यसि वाहनम् । 

फ] हरियुक्तं रथ दिव्यंपानयिष्यति मातलिः ॥३६॥ [7 
एवगुक्रा महातेजाः समग्रं तद्ररायुधम् । 

५] दत्वा रामाय मगवानगस्यः पुनरव्रवीत् ॥३७॥ [३ 

प्त] से्गद्रदया वाचा हषै्थन् रघुनन्दनम् । [ष 

हत्या रामायणे चारण्यंकारडे भ्ायुधप्रवनं 

नाम षोडशः सेः ॥१६॥ 

, रा छ -श्धनुस्थो । भ च--०तद्धनुस्तौ च । 

के ठ व--शराः। रा अ--शरः | म~-शरा । 
रा म-खङ्गां | 

.खअमवब-वे। 

छ अ ब-मघवा । 

, च--चानुपरं | 

भटढञअम बव--शष्यति। 

, अ च--°युक्रथं | 

, छ म~ विष्यं मान | 

. भ च-इषपेष्यन् । 

१९. भअ च-रघुल्षमम्। 

१२. भ--दढकारण्यमिवासे वाङ्मीकविर शिते । 

च --दुडकाररयनिबासो | 

१३. के रा--०्वदनं । अ म--०धप्रधान। म च~ ०प्रघानो | 

श्ट. केराङ्भम ब च~-नास्ति। 

2 & @ ॐ > §‰ ‰& ० ८ 
०2 . 



[वे ° - १९] [सप्तदशः सगः] =[दा ०-१३] 

राम प्रीतोऽस्मि ते पत्र परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण । 
२] अभिवादयितुं यौ मां पापतो स्थः सह सीतया ॥१॥ [१ 
प्त] अप्याश्रमे न वः खेदो वने प्रचुरपादपे । 

मा चोत्कण्ठंति वेदेष्टी टक्ष्मणो वौपि राघव ॥२॥ [२ 

३] एषा हि सुक्कुमारी च युखेः सेमानिता सदा । 
प्रीयाश्रमपदं प्राप्ता मतेसतेहेन नोदिता ॥३॥ [३ 

%] यथेह भायौ रपरते सीता राम तथा कुर । 
दष्छृतं कृतवयेषा वेने त्वां न' जहाति या ॥४॥ (४ 

५] पभा परकृतिः स्रीणां शष्टिह्च पुरुषषेम । 
६पू] पदस्थमनुरज्यन्ते विषमस्थं यजान्ति च ॥५॥ [५ 

दतहदानां खोखत्वं शस्राणां तीक्ष्णतां तथा । 
१, भ च~भव्राश्मे। ` 

२. भ च-चोतकटेत । अ~ ०करठतु । 

३. छ ब-षाथ ! च-खापि। 

४. फे--च । 
५. अ-चोदिता। 

६. रा-रमणो । 
७. भ-दुःकरं । 

2. म- गतबत्येषा । 

९. ब~ मेव । 
१०. कराल अ म--ल्वा। 

११. केराछञ म ब~-विजहाति। 
१२. म च-~--एषाच। । 
१३. फेराछअम ब--वीकष्यता। 
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७] दहनानिखयोः शेष्यमनुकरुवेन्ति योषितः । [६ 
एप] न तथा कालकूटं हि विषं हन्याद् यथा सियः ॥६॥ [र 

इयं तु भवतो भायां दोपेरेतेविवर्जिता । 
८] राध्या च व्यपदेश्य( च यथा देवी स्रन्धती ॥७॥ [७ 

अलद्कुतः स देशश्च यत्र सौमिन्निणा सह । 
९] वेदेष्चा चाना सार्धं रंस्पसे रघुनन्दन ॥<॥ [८ 

प्र] तारितश्च त्वया राजा सत्पुत्रेण रयृत्तम । 
एवमुक्तस्तु मुनिना राघवः स कृताञ्जलिः । 

१०] उवाच भरश्चितं वाक्यं सुनि दीप्तमिवानखम् ॥&€॥ [९ 
न मया तारितो राजा गुणेः स्वैरेव तारितः । 

एप] स्वर्गे दशरथः पराप्तः सखक्तेरचेवं कममिः।१०। [प 

अयं तु निखिखो देशः संवं ईव महामुने । 
प्त] अश्चरण्यः श्रण्येन भूय एत विनिपितः ॥११॥ 

यथा शप्रहच भगर्वन यथा चेव निवेरितः। 
प्र] तथा चाख्याहि तच्ेन पर कौतुहलं हि मे ॥१२॥ [प 

श्रत्वा तु वचनं तस्य रामस्य मधुराक्षरम् । 
ए} प्रत्युवाच ततो रामपगस्त्यो भगवानृषिः ।॥१३।॥ [प 

१.कैराखङअमव--शीत्र०। 
२. भ च~ सष्तांजदिः। 

३.कैराल अम व--प्रस्थितो । 
४. म च-सो नृपः 

५. के रांम-- स्वङकतभ्रैव | 
६. म- सवमेव । ब~ सवं ए । 

७. म--महासुनिः । 
मत शारभ्य सगसमार्षि यावत् सर्वे शोका दाद्धिणास्यपाटे रामायणे 

द्वाविंशे सगे प्रकिरषु छाकषु दष्टव्याः ॥ 

८. अ-- भगवान् । 



आरण्यकाण्डम् १७ । २२१ ॥ 

मृणु राघव तच्वेन दे्षस्यास्य यथातथम् | 
प] माताम महाबाहो भिपर्यस्ते इतं तथा ॥१५॥ 

दण्डेन तु परियक्तः स्वयं दश्चो महात्मना । 
फ] मागेवस्य तु शापेन निमर्तुष्योऽमवत् धुरा ॥ १५५॥ 

दक्षगुर्मरताहीनः प्यष्कसटिटाशयः। 

ष] मगपरक्षिगणे्रीनः श्वापदः परि्वाजतः ॥१६॥ 
कान्तारमजनं तात घोरं परमदारुणम् । 

प्र] योजनानां सदश्च तु विन्ध्यपादे देक्तिणः ॥१५७॥ 
नेह वषेति पन्यो न च वाति घुखोऽनिलः। 

प | रुक्ष प्रातिमयं घोरमासीद्धेमरुणाम्बरम् ॥१८॥ 
बहून्यन्दसहस्राणि चेतदासीदनाख्यम् । 

र] गन्पैवे्ुनिसङ्खु् देवतेश्च विजितम् ॥१६॥ 
कस्यचित् तथ काछस्य देवयोगादहं नरप । 

२] मेरुबिन्ध्यादिसंयषं सुरकार्ये च सत्वरम् ॥२०॥ 
हिमवच्छिखराच्छेष्रादिह प्राप्तोऽस्मि मानद । 

प] ततो मया समाहूतः पजन्यो जख्देः सह ॥२१॥ 

१. 

, च--भवाभावं | 

अभ व- यथा) 

. भ च--<नुस्यसगेामवव् | 

, च-- 6 पादपदृक्षिणः 

1 © 

© नि @ + 5 @ ~ ९ 

राड म ब~-ऽस्याथ। 

. भ च~ नाति। 

भ च~ ०सीत् धूमारुणा० | 

„ल ञअ म ब-गेधवेमुनि०। 

, अभ च~--0न्भ्यस्य सघकेत् । 

„ भ च~-०त् इवेतादिह 

धि 

८७ 

[ष 

[> 

[प 

[प 

[ष 

[ष 

[प 

[कष 
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खच्छन्दव्षी च कृतः कित् कारमारेन्दम । 
गर] यमस्प चापरचारस्तु बहून्यब्दश्चतानि वे ॥२२॥ [भ 

तेजसा मृत्युदृताश्च व्याधयोऽपि निराकृताः । 
7] हिमवत्यादजा शक्षाश्चिन्तिता मनसा मया ॥२३॥ [7 

पुपवृत्ताः पुननेयः फुटपडनमण्डिताः । 
प्त] तडार्गंनि च रम्याणे पञिन्यश्च सरांसि च ॥२५४॥ [ए 

विरजस्कं खख श्रीमत् सुखश्चीतानिलीचितम् । 
ए] भरवृद्धं वनखण्डाव्य स्फीतसस्यसमाङुलम् । 

अचिरेणामवद् रम्यमृषिसपैश्च सेवितम् ॥२५॥ [ष 
एप] केवलमषिश्नापेन तस्येव रघुनन्दन । 

सोपदर्बमिवायेतद् राक्षसः करूरकमेभिः ॥२६॥ [प 
3] यदा परश्राति चैव स्वं चित्रकूटमुपागतः । 

तदा पथति रक्षांसि विचधै' * 'छषैन्ति सवेतः ॥२७॥ [7 
गप] न निषेषयिता चाहं स्थिते बेखवति त्यि । 

स राक्षसगणान राम सूदयसख पहाबर ॥२८॥ [ष 

र] ऋषीणापमय वीर दातुपदहेसि मानद । 
अस्माद्धि कारणाद्राम दण्डकारण्यवासिनाम् ॥२९॥ [र 

१. भ~ दषविङ्तः । 

२. च~ ण्दूतश्च | 
३. म व-याधयन। 

छ. ठ ब-तडाकानि। 

५. भ च--०निकाविकछम् । 

६. भ ल~ ° डद्य। 

७. भ--०सहेश्च । व --०सिंहेश्र । 
<. छम ब-नास्विं। 

९. भ च-~--वथेष | 
१०. भ ज--विप्रकबम्ति | ११. भ ब-भगवति। 



आरण्यकाण्डभ् १७। ३२ ॥ ८९ 

प] जाशार्थमिह संप्राप्खरातुमहेसि राघव ।` 
समर्थो ति काकुत्स्थ पराप्स्त्वमरिसूदन ॥३१॥ [पि 

प्त] तव् तमथ पुरा भाप्तः पितृवत् घुनिरा्ैतान् । 
तारयस्व महाबाहो दण्डकेऽस्मद्रश्रातुगेान् । [र 

प्त] एवमस्माद रघुश्रेष्ठ दण्डकारण्यमुच्यते ॥३२॥ [7 

हस्या रामायणे आरर्ण्यकाण्डे शापवयनं 

नाम सप्तदक्षः समैः ॥१७॥ 

१. च --नास्ति | 

२. भ--प्रा्च | 

२३. भ म-श्तत् । भ-०्म्। 

१, ब~ त्राणाथमिहावाहो । 
५. क अ-- दृडकास्मद्वशानुगाः । 

रा म--दडकास्सद्रशानुगाः । 2 ° कास्सद्गान्वयः । 

ब---वृडकास्मदूश्ानुगः । 

च भ - काशयोः 'दण्डकेरमन् वशानुगान्, इति पाड आसीत् । 

स एव सस्छृत्यास्मिमूले संभेहितः। 
इतरकोद्यस्थास्स्बिहापपाराः ॥ 

8. अ च-नाष्ति। 



[वै०-१९] = [अष्टादशः समैः] = [दा०-१३] 
एवमुक्तस्तदा रामः प्रत्युवाच महामुनिम् । 

]र] आश्चयेमिद्माख्यातं देशस्यास्य यथातथम् ॥१॥ 
धन्योऽस्म्यनुगहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्खवः । 

११] गणः सभ्रातृभार्यस्य सुतोषः परितुष्यति ॥२॥ 
रितु व्यादिश्मे देशं सोदकं वहूपादपम् । 

१२] यत्नाश्रमपदं डतरा वसेम निरताः सुखम् ॥२॥ 
ततोऽत्रवीन् युनिश्रष्ठः श्रत्वा रामस्य भाषितम् | 

१३] ध्याता शह धमात्मा वीरो धीरतरं वचः ॥५॥ 
ईतो द्वियोजने तात बहुमूलफट द्रुमः । 

१४] देशो वहृद्कैः श्रीमान् पच्व॑रिरिति श्रुतेः ॥५॥ 

तत्राश्रमपदं कृता राम सोमित्रिणा सह । 
१५] निवस स्वपितुर्वाक्यं यथोक्तं परिपारंयन् ॥६॥ 

विदितो श्षेष इत्तान्तक्तव सेवः स्वयं मम । 
१. के -सुतयः † ब-सतोषः। 

२. ट ब-सदेश। 

३. भ च~ नितरां | 

४. भीरो । 

५ छ ब-- दूरतरं । 

६. छ म व-श्जनं। म च -श्तोद्धयोजने ! 

७. भ च--बहुश्नतः । 

८. रा--पश्चवटिरति । म--पंार्वाट० । 

९. अ--भति | 
१०, भ च~ °क्तमनुपाछयन् । 

११. कैरालअमब-सवै। 

[६ 

[१० 

[११ 

[१२ 

[१३ 

[१४ 
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१६] तपसश्च प्रभावेन सेहाद् दश्षरथस्य च ।७॥ [१७ 

हृदयस्थश्च ते मावो विद्नातस्तपसा मया । 

१७] इह वा वस काङरुत्स्थ परया सह तपोवने ॥८॥ [१८ 
प्र] अथेह नेच्छसे वासमन्यदेशनिवासिनाम् । 

अतश्च लां वय ब्रूमो गच्छ पचवटीमितः ॥९॥ [१६ 

१८] स हि रम्यो वनोदेश्षो मेथिखी तत्र रंस्यते । 

स देश्चः शछाघनीयश्च नातिदूरे च राघव ॥*१०॥ (२० 

१९] गोदावर्याः समीपे च तत्र सीता तु रंस्यते । 
प्राज्यमूलफङुश्चेव बहुपादपशोभितः ॥११॥ [२१ 

२०] विविक्तङ्च महापुण्यो र्योऽगम्यस्तथव च । [२१ 

भवानपि सदारश्च शक्तश्च परिरक्षणे ॥१२॥ 

२१] अपि चात्र वसन् राम तापसान् पारयिष्यति ॥१२॥ [२२ 

एतदालोक्यते वीर मधुकानां महड वनम् । 
२२] उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधपधि मध्यतः ॥१४॥ [२३ 

ततः स्थलीषु रम्यासु पवंतस्याविदूरतः । 
२३] पेश्चवरीं च पेश्येतां नित्यं पुष्पितकाननाम् ॥१५५॥ (२४ 

१. अ-नास्त। 

२. म-सीतां० । भ च-पसीतानुरर । 

३. ते | 

.करालट अम ब--प्राप्यमूल० | 

५५. अ च-महाबहा। 

६. भ च~ पुण्यो रम्यस्तयच | 

७. च-मधुक्राऽ | 

८. भ च-गच्ट्त । 

९. च-तन्र 1 

१५. भ च -पचथावर्टः | 

१९१. भ - पचवर्टीं । च --त्रटितः पाठ; । 
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अगस्त्येनेवयुक्तस्तु रामः सौमिजिणा सष । 
२५] सत्करत्यामन््रयामास ते युनि दीप्रतेनसां ॥१६॥ [२९ 

ती तु तेनाभ्यनुज्गातौ कृतपादाभिन्दनौ । 
२६] तमाश्रमं पचवदीं जग्मतुः सह सीतया ॥१७॥ [२६ 

गृहीतचाषौ तु नराधिपात्मजौ । 
विषक्ततृणौ सश्शरावकातरौ 

यथोपदिष्टेन पथा म्टाबल 

२७] प्रजग्मतुः पञ्चवटीं समाहितौ ।॥१८॥ (२७ 

इत्याच रामायणे आरययर्कार्डे दण्डकाररेयानेवासो 

नाम भष्टादुशः स्मः ॥१८। 

१, अ-सर्कृलामत्र ° । म~ सक्त्कृतामन्र ऽ | 

2. भ न~ऽ भिवार्दनो । 
२३. अ~ नृपाभिषा० | 

७.केर।ख्ञअम ब--विञुक्त*। 
५. कै रा--सुशरावकातरौ । 

भ च~ समरेस्वकातरो । 

६. च च~--नाष्ठि। 
७. च -- निवासे । 



[व०-२ ०] = [एकोनविंशः सगः ] = [दा०-१४] 

पञ्चवटीं त गच्छन्ताषन्तरा रघुनन्दनौ । 
१] आससाद महायद्धो नरायुरिति विश्रुतः॥१॥ [' 

तं दृष्रा तु महामागो वनस्थौ रामरक्ष्मणौ । 
प] मेनति राप्षसं शद्ध तदा चेवाभ्यधावताम् । 
पत] वाणो को मवाँनिति तिष्ठ तिष्ठ निशाचर ॥२॥ [२ 

ततो मधुरया वाचा सौम्यया स्मयमार्नेया। 
२] उवाच वत्स मां बिद्धि वयस्य पितुरात्मनः ॥३॥ [२३ 

स तं पिैसखं बुद्धा पूजयित्वा च रौघषः । 
३] कुशलानामय येवपग्रष्छद्विनियान्वितः ॥ '४॥ [४ 

राप्य वचनं श्रत्वा खकु जन्म चात्मनः | 
~~ --"---~ ------- ~ "१ ^^ ~ न ~~ ~ ~ 

१. रा अ-- शृ । 

२. रा~-ण्युरावि । 
३. भअ--मवाश्रत्ि। 

५. भ च--प्रीयमाणया। 

४. च--०्सम । 

६्केराल्अभमच-~-ष, 
७, अ च--ढष्मणः। 

८. भ च~-भतः परमधिकः कटः - 

तस्मे कुशब्लमम्यग्रमाचचक्ि स्वनाम ख । 
९.ठछमव च-चेनम०। 

१०. म च--भ्रतः परमभिकः १।३ः-- 

अत्मनः सभवे तात सतिं दुलमेव च । 
कथयस्वेति हं प्राह रामः केोतृदरामन्बितः ॥ 

११. युङ्ढं । च-ङशङ | 
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५] आचचक्षे द्विजश्रेष्ठौ यथावत् परिपृच्छतः ॥५॥ 
आदिकाटे महावाहो ये पभरजापतयोऽभवन् । 

६] तान् मे निशदतः सवानाँदितः शृणु राघव ॥६॥ 
कदंपः प्रथमस्तेषां विकीर्तस्तदनन्तरम् । 

७] शेषश्च सुज्वतश्चेव बहुपुत्रश्च वीयवान् ॥७॥ 
स्थाणुर्मरीचिरजिश्च क्रतुश्चैव महाब; । 

८] पुटस्यः पुहर्चैव प्रचेताश्चैव वीयवान् ॥*८॥ 
दक्षो विवस्वानपरोऽरिष्टनेमिश्च वीयेषान् । 

९] कश्यपश्च पहामागस्तेषामासीत् ठु परिचमः ॥९॥ 
प्रजापतेश्च दक्षस्य बभूवुरिति नः श्चतम् । 

१०] षष्टदुहितरस्तस्यै तपस्विन्यो यशस्विनः ॥१०॥ 
करयपः परतिजग्राह तासामष्टौ च पच्च च । 

(५ 

[8 

[७ 

[८ 

[९ 

[१० 
[१११् 

~~~ ~ ६ 

१. अ ब-द्वजस्तस्म स्वसुचममदूभुकम् । 

२.राखअ म -निगदितः। 
३. कंराल्अम मवब~-ऽनाहतः। 

४. भ च--विक्रास्तः। 
५. भ च~ सवन गो । ब--°सुज्वत० । 

६. भ च--खस्यभ्रवाः पुलस्स्यश्च प्रचताः पुलहस्तथा | 

७. म ब ---निष्टनेमिश्च । 
८. भ च-राघष। 
&, भपमः । 

१०. ख~ ०पतस्तु । 
११. च--दड्ध्च। १२. भ च-भ 

१३. भ ब-®तरो राम । 

१४. च-तासां प्रध्यगेरास्तदा । 

१५. भ --अतः परमधिकः पाठः| 

ताभ्यो ऽपत्याय धपरौय ददो दश सुमध्यमाः 
श्रयोदश सुता धीर मरस्तु परिग्रहः । 

गिराः प्रथमो राम तातां प्रस्यागेरस्तदा | 
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११] अङ्धिराश्वापरा रामर कन्याः परत्यद्धिरास्तथा ॥११॥' [प 
अदितिश्च दितिश्चैव कारका दनुरेब च 1 

१२] वीम्रां क्रौश्चवश्चां चेव बलामतिबलां तथा ॥*१२॥ [११३ 
- -----~ "~ ~---------*----+ = -----. 

१.भ च-्विरातिश्वापराः सक्त सोमाय प्रददा तदा| 

अनन्या ऋषिभ्यः प्रददो दृशकन्याः सु तेजसः । 

धमेरचाजनयस्पुत्रान्साध्यायां द्वावुशाध्युत । 

साध्यान्दवान् रघुशेष्ठ देवेभ्योपि ततः परान् । 

वसवोष्टा च धर्मज्ञा जाताख्ेशोकष्यपूजिताः । 
एव ते व अगस्सव सष्टस्थावरञजगमं । 

विश्वायां जक्किरि विश्वे दश क्रतुमुखा दश | 

मर्स्वष्यां मरुत्वन्तो भानवो भानुजाः समृताः | 

लवापुत्रः स्मरतो घोषः सकल्पायाः सनामकः । 

मुहूतायाः स्षटताक्ञशन्युहूत। बोकपूजिताः । 

याम्यायारच स्ताः पुत्राख्जयः पथान एव च । 

परथिवोगिषयं सम्बमरेघत्यां भ्यजञायत । 
क्या; सोमस्य याः प्रादात् दक्षः प्राचे प्रभुः । 
सवा नदघ्रयान्यइ्व तासा पुत्राः सुदीक्षयः | 

या कन्याः प्रतिजग्राह कश्यपो भगवान् प्रसुः। 

नामानि तासां सवासां श्टणु राम महाब । 

२. भ च-भदितिर्दितिहैनुश्देव खशा क्रोधवशा इरा । 

३. म-ताषां | 

४. अ--क्रोघव० | 

५. भ च--मद्रानायुञुनिः* कद्: सुराभिर्भ्विनताञुखाः 
~~ ---~~ --- ----------~-- त थि ज जया ० 

१ म-सकङ्यायाः! | 

२ च-~-प्रचतसः) 

३ व--०नागुञुनिः। 
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तास्तु पतरीश्चं भीतैः कश्यपो वाक्यमत्रवीव् । 
१३] पुर्रासिरोक्य मैले" सर्वेः सञ्जनयिभ्यथ ॥१३॥ 

क्ष] इति भतां वरं तासां प्रादातत प्रीतमानसः । 
अदितिलन्मना राम दितिहच मनुजषम ॥१५॥ 

१४] दनुश्च कालका चैव शेषा विमनसोऽभवन् ॥१५॥ 
अदितिजनयामास जयर्िश्त् छुरान् सुतान् । 

१५] आदित्याश्च वसरुश्चेव र्दरांश्येषाषिन वुभौ ॥१६॥ 
दितिश्च जनयामास दैर्यांश्चेव यक्षखिनः 

[१२ 

[१३ 

१ [ १ धर 

[ 

. क--प्रीताः । 

. भ च--°कतृष्े। 
भ व-जमयिष्यथ दुद्धरान् । 

के ल--परदातु । 
. च भ--नास्वि। 

५ ® 5 ® & 
अदितिजनयद्ेवानःदिस्यान् जगति श्रतान् । 

हि~ । 

दितिस्तु जनययपुच्रान् दैत्यान् सह मरुद्गणैः | 
येषाभिय वसुमती पुरा सवनकाननं । 
वैनुश्च जनयन्पुत्रान विप्रचिचिसुखान्बहुन् । 
खशापुत्रौ स्मतौ रोधो सन्ध्ययोर्यक्षराक्सो । 
दारुणस्वाश्च काल्लस्य विकर्गजेण च दारुणो । 

विरूपो विषतो वीक्ष्णौ समभ्वसस्वभर्यंकरौ , 
महाशनो महासस्वावतद्धानचराचुजो । 

अस्गमांसवसाहारौ नक्तं चव वङ्ीयघौ | 
तयोः पुत्राश्च पात्रार्ख बहवो रात्रिशारिणः | 

` १ ब~ मास्ति, 

2 व~ नास्ति 

३ भ--निस््रणा । 

.कंराअ म-पर्भ्यो खहे। भ च--कन्यास्तदा | 

[= [स] 

राअम-काल्काशवव | म--काशिङ । च- कार्षा । 

भ च--अत श्नारम्य आत्रयोविश्छाकमपूवाडमिष्यं पारः- 
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१६] येषामियं वघुमती पुरासीव सपहार्णबा ॥१७॥ [१५ 
दनुश्वाजनयत् पुष्रमश्वग्रीवमरिन्दम । 

१७] नरकं काकांश्च कालनेमिमजीजनव ॥१८॥ [१६ 
कतौी भासी तथा श्येनी धृतराष्ट्री त्था शी । 

१८] ताश्चापि सुषुवुः कन्याः पञ्चैता खोक विश्चुताः ॥१९।[१५७ 
करौानजनयत् क्रौञ्ची भासी मासानजायत । 

१९] श्येनी श्येनांश्च गृद्धांश्च तथोलूकानजायत ॥२०॥ [१८ 
धृतराप्री वजनयदंसाञ्ङूबिहारिणः । 

२०] चक्रवाकांश्च मदर ते सारसांश्ेव सवेश्चः ॥२१॥ [१९ 
श्यकी चकानजनयद् गरुडान् विनता तथा । 

२१] कटयाणगुणसपन्नान् सर्वलक्षणपूजितान ॥२२॥ [र 
तथा करोधवक्षा राम जङ्ग सा चात्मतंभवान् । 

नायुषः स्थता पुत्रा बखदृ्तादयोदूमुताः । 

महामाया महाकायग्तरैडोक्यस्य मवकराः। 
मुनेः पुत्राः सुबहुशो गन्धवोर्सरषां गखाः । 
दअन्यारगार्परसः श्ट: यज्ञे देवनमस्करृताः | 

अद्रपस्यानि गन्धवो जज्ञिरे गायनोत्तमाः | 
राम क्ोधवशापव्यं दथिणो वन बारिणेः । 

अनेकशतसाहस्रा बल्लव तस्तर स्विनः । 

भथ क्राचवशापस्यं दुशाकन्या कुाद््ाः । 

१. रा अ-धनु*। 

२. के रा--.कंजाश्च । अ--°कञ्यां श | 

३. रा-शीनी । 

७. र ल--द्ुकी तथा। 

४. रा--ग्टमसमवाम् । अ म-शाखस्मसषमवान् । 

१ च-दत्रादयोदूभुताः। 

२ भ~-वानरादवः | 
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२२] मृगी च मृगमन्दा च देरिभद्रा मतङ्धिका ॥२३॥ [२१ 
भूता च कपिना दंष्रा श्वेता च यैरमा तथा। 

पष] सुरसा चे ताभ्योऽपि जद्गिरे तरिपुखाः परजाः ॥२४॥ [२ 
मृग्यपयं मगाः सेव इरिणंर्णाः शीश्चास्तथा ।† 

२४] गवयाः मृगमन्दायाः समराश्चपरास्तथा ॥२५॥ [२३ 
प] वराहा मदधिषाः खड्गा उषा गौरमुखास्तथा। [प 

२६] ह्यास्तु हरयोऽपयं गोखाद्भगूगास्तरक्षवः ॥२६॥ [२५ 
सिहल व्याधाः जंुकाश्च द्वीपिनो नकरखस्तथा । 

प्र] सपा मूषकेमाजोरा ददुंरा्च महाबलाः ॥२७॥ [ष 
श्वतं चेव महाकायं वारणं देयदारणम् । 

२५य्] तथा पेरावणं नाम नगं भ्रा व्यजायत ॥२८॥ [ग 
स तु सवैगुणोपेतो गजेन्द्र शक्रवाहनः । 

~ ~~~ ---------------------~--------~---~---~--~- 

१.केराम ष -हरि्मप्रा | छट--हरिकप्रा। 
अ-इरिरूग । भ -हरिभदा। 

२. अ-व्र्टाः। 

३. ठ अ म-सरसा। 

४, भ च-खव। 

५. कौ--मृगान्सरवे | 

६. ख म ब--यणां । अ-- गणान् । 
७.केराठमभम ब--शकषांस्तथा। 
८.केराङञअ मब-नास्ति। 
९. रा-- वराह । ट वराहः | 

१०. भ च --सहव्या° 

२१. भ च मूषिक० | 

१२. रा- वतं । भ ष-तथस्वेरा० | 

१३. भ च-नारी। 

१४.केगाख्अमव--भपरा। 
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प्त] मातङ्ग्याः सर्वमातङ्धा जक्धिरे पुरुषषंम ॥२६॥ 
२७३] दिशां गजं तु श्वतार्यं न्वता व्यजनयत् सुतम् । 

प्त] तथा वारंणमुख्यांश्च दश्च पुत्रांश्च राघव ॥३०॥ 
तेषां पुजा पौत्राश्च कोरिक्षोऽबैदश्चस्तथा । 

पप] अभगगतयश्चैव दु्टससा भयङ्कराः ॥३१॥ 
धामिका बलिनश्वण्डा देवैरपि दुरासदाः । 

प्र] कामरूपा महाकाया जराश्चोकविवजिताः ॥३२॥ 
तेषां दँश सहस्राणि ङुखानां सुमहौनसाम् । 

९९ 

[१ 

(५ 

[ 

[ष 

प्र] सरमायाः छतो श्वानौ यमस्यानु चरौ स्प्रतौ ॥३३॥ [पष 
तयोः पुत्राश्च पौत्राश्च तेषां संख्या न विध्यते । 

प्र] भूर्ता च जङ्गिरे भूतान रदरस्यानु चरान् बहून ॥३४॥ [प 
अनेकरूपवर्णोश्च दस्ान् स्थु्ान् हकोदंरन् । 

एत] अनेकटस्तपादां श्च बहक्षिमुखनासिकान् ॥ २५५॥ 
अनेकवेश्चाभरणांन् हृप्तांश्चण्डरणपियान् । 

के--°मातग्या । रा--मातम्य | 

भ च-ध्रेताक्ष। 
भ च--स्वज०। 

भ च~--वामनमु०। 

भ च-ब्तगगतयश्चव। 

भवच-दु्टतत्वभ० | 

अ-वषतसत० । ८. ठ अ म~ मूताश्र | 

. र म- भूता | उद-मृष्छा। 

गा "इ ॥ 

, भ व~--दस्वस्थूखान् । म-- हष्वास्थूज्ञो । 

१२. च -- इ तोदकान् । 
भ च --० वषा ० | 

, भ-रखष्टाश्र° । 

० @ - < @ 4 ~ ~ 

र = १ न ।9। 

9 „ॐ ०८ ५ 

[प 
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प्र] कपिश्चायां पिक्लाचाश्च जाता उच्छिषटमोजनाः ॥ ३६॥ [१ 
घुरसासूत सर्पाणां ससं तीक्ष्णविक्रमम । 

प] तीक्ष्णफोपं दुरापर्षं महोग्रविषर्दपितम् ॥३७॥ [भ 
देष्राया देष्णः पुजा व्याडाश्चामिषष्द्धिणः । 

प्त] विनतायाः घृतो देवोऽरूणो गरुड `एव च ॥*३८॥ [३२प् 
अरूणस्तु सुयंसखो गरुडः पतगेश्वरः । 

प्र] इररण्याः भ॑सवः कन्यास्तिखो रघुकुलोद्रद ॥३९॥ 
ताभ्यो रखता वीरूषश्च ब्ेया वर्ल्यस्तृणानि च । 

१] सर्वे पुष्पफणा दक्षा इरंण्याः प्रसवाः स्मरताः ॥४०॥ [7 
रुद्राणां छुरभी माता गवां च रघुनन्दन । 

एत] विश्वस्य माहरो गावो रुद्राश्िभुवनेश्वंराः ॥५१॥ [पष 

विन्वेश्वरा युकुशिनो सुष्डाः पिङ्गाः पिनाकिनः । 
प्त] अचिन्या शद्भताकारा वशिनं; छृत्तिवाससः ॥४२॥ [प 

१. च~ कपिशायाः | 

२. अ--पिश्ाचायां । 

३. ष- सुरमा ° । 

४.अभमव-महोप्र विष | 

५. ठ ब~ ग्याञ्ला* । अ म--व्यादा० | च भ--्गृद्धिनः। 

६. भ च-विनतायाः सुतो देवाबसूणो गरुडश्च इ । 
७. भ चव-भसर्णो वे । 

८ के-इरिग्याः । भ च-इरायाः। 

९. कराल अम ब~ प्रसवो । भ~ प्रसवे | 

१०. के--°ईइरिययाः ¦ 

भ व~ सवोन्पुष्पफङान्बृखाभिरायाः | 

१९१. रा- स्व स्तरिसुवनेश्वरः । 
१२. छ अम ब--कपाङ्निः। 

१२. भ अ-वासिबः | 
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तथा दुहितरौ राम सुरभी सुषुवे वैरे । 
प्र] रोष्टिशी नाम मद्रे ते मन्धर्वा च यश्चस्विनी ॥५३॥ [घ 

रोहिप्यजनयद् भश्च गन्ध्या वाजिनः सुताः । 
फ] कद्रू चै नागान सजने शेषवाष्ुकितक्षकान् ॥४५॥ [२८१ 

कार्कोटकमहापयौ कुलमुख्यांस्तथा परान् । 
प्त] पञ्च कन्याश्च तीञ्रायाः ख्याता रघुकुरोद्रह ॥४५॥ (भ 

क्रौञ्ची भासी तथा श्येनी धृतराष्री तथा शक्ती । 
१८] ताश्वरापि सुषुवुः कन्याः पचैता लोकविश्रुताः ॥४६। [१७ 

१९१] भासीपुत्रास्तथा भासा पयुराः काककुक्कुटाः । 

7२] उलुकाश्च कपोताश्च तित्तिरा रावकास्तथा ॥५७॥ [१८पू 

१९३] श्येनी श्येनांथ गृद्धां सपजद्नेऽमितौनसः । १८९ 
धृतराषएी वु" हंसांश्च केरहंसांअ भासिनी । 

२०] चक्रवाकि मद्र ते प्रजनन चौदेफान् द्विजाम् ॥४८॥ [१९ क त 

२. ख अमव-पुषुव सुरभी । 

३. म-- वने । 
७. ठ-रोादहिण्या--“*“ । अ- रोहिण्या". २।दि यर । 

म--रोददिर्य न । ब~ रो्दिण्याः* -- 

५.केरार्ञजअम व--कवृरच । 

६लञअम ब~-गेषतक्षकवासुकीन् \ 
७. कराम ब-ता राजन् । 

८. अ च --जठता) 

९. भ च- सुषुव । 
१०. कं रा-च। 

१९.कंखअम ब~-इषांस्तु | रा-शंषस्तु। 
१२. अ--कलहायांश्व । म--ककाहासांश्य । 

१३. छ भ-मामिंनी । व~ मादिनी | 

१७. छ ब-शोदुकान् | 
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शक्ी शकान् विजङ्गेऽथ भरुडान् विनता युतान् । [२० 
२१] कल्याणगुणसंपन्नान् गरुडान् पन्नगाशिनः ॥ ४९॥ [प 

क्रौश्वी वाधी शैश्चान् जङ्ग ररान सारसान् वकान् । 
प्र] स्थलनांश्चे्वे भद्र ते पक्षिणो जलजानपि ॥५०॥ [प 

काटकायथा हनाधृष्ठः कालटकेयगणो महान । 
प्र] महारौद्रो महाभीमः सर्वैससव मयकरः ॥५१॥ [र 

दपर देवतचिद्रेषी ब्रह्मदत्तवरोशिवः । 
फ] एतरं विश्वस्य जगतो दाक्षायिण्यो हि मातरः; ॥५२॥ [प 

मनुमेनुष्यानखजद् राजपुत्रान् यश्चस्विनः । 

३०] ब्राह्मणान् सत्रियान् वैश्यान् शूद्रश्च मनुजषंभ ।॥५३। [२६ 
शिरसा ब्राह्मणा जाता बाहुभ्यां क्षत्रियास्तथा । 

३१] वेश्यास्नथोरुजाताश्च शुद्राणां जन्म पादतः ॥५४॥ [३० 
३३३] द्रौ पुज विनतायाश्च कथितौ गरुडारुणौ । 

तस्माज्नातोऽहमरुणात् सेषाती च ममाग्रनः ।॥५५॥ [३३पृ 

१. रा---विनतान्सु० । भ चव-तनयान्विनतान्वितान् । 

२. म च---कल्याणगुण्सपन्नान् सथ्वरत्तणपूजतान् । 

एते वै सुमह्टावगा गराः षञ्मगाशिनः । 

३.केङअम ब--वाध्रीनसं | भ--वा्रःन्ान्। 

४.केरारञअ म व~-जङ०। 
५. के--काङकायास्मजा ब्ष्यः । 

ठ --कारूकायात्मजाः ष्यः । च--हयनष्ृष्यः | 

६. गा अ म-भजाटष्यः । 

७. कं रा ब--*यण्यो | अ--°्िम्यो । म--०्यणो । 

2. भ च-शिरस्तो । 
९. भ च--बाहुस्तः | 

१०. भ--बेरयानयोर्जानाहुः । च--देश्यानथूरजानाहुः । 
ब -- 9रतयगरपादाश्च । 
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३७] जटायुषं तु पां विद्धि श्यनीपृत्रमरिन्दम ॥५६॥ [३३३ 
योऽहं राम सहास्ते भविष्यामि यदीच्छसि । 

३५] सीतां च तात रक्षिष्ये चयि याते सर्क्ष्पणे ॥५७॥ [३५ 
तव पित्रा महाबाहो सगतं मेऽभवहू दृढम् । 

ए] मवान् सख्युः सुतो मद्य भवद्धिः प्रीतिमानहम् ॥५८॥ [प 
स तः खगं परिष्वज्य पूजयिता पुनः पुनः । 

प्त] उवाच रामो धमीत्ा यथा तवै तात मन्यसे ॥५६॥ [प] 
तयेति तं वे* परिगृह्य रावो 

मुदा परिष्वञ्य तथेव तोषेयन्। 

३६] पितरि श्राव सखिंलमात्मनो- 
जटायुषा सकथितं पुनः पुनः ॥६०॥ [३५ 

स तत्र सीतां परिधाय मेधिलीं 
सहैव तेनातिबखेन पक्षिणा । 

३७] जगाम पश्चावरिपुग्रसेषितां 
रिपून् दिधक्षन्निव स त्रिोचनः॥६१॥ [३६ 

इत्याच रामायणे भारण्यकारडे भूतय्पचिनोम 

एकोनविर्शः खशः ॥१६३॥ 

१. रा- जटायुषं । 

२. ख म-तां। 

३. ल अम ब-तथैव। 

४. अ--खपरि० । 

ध. के भ --च सन्नतोभकत् । च~च समतोभवत् । 

द. रा--ण्मास्मनं | ब--न्मात्मानां 1 

७.ख अम ब--परिदाय (शर्णोत पारे परिषा्येत्यर्थः कतेभ्यः)। 



[वै०-२१] [विशः सगैः]=[दा०-११] 

स तां पचवदीं गल्ला नानाश्चकुनिनादिताम् । 

१] उवाच भ्रातरं रापो लक्षणं भक्षणम् ॥१॥ [१ 

२] आगताः स्मो यथोदिष्टमिमं देशे महर्षिणा । 

` पेचवंटीयं सौमित देशः पृष्पितपादपः ॥२॥ [२ 

३] सर्वेतश्चौयंतां दष्टिनिएणा निपुणो सि । 
आप्र कुर यर्सिमस्तु देशे भवति सम्मतः ॥३॥ [३ 

8] ईमेत यत्र वैदेही त्वमहं चैव रक्ष्पणा । 

तादशो द्येतां देशः सश्निदृष्टनलाशयः ॥४॥ [४ 

प] रमणीयं वनं यत्र यत्र चापो गुणान्विताः । 

५} समिट यतश्च स्यादिष्मरुष्पङुशाजेनम् ॥५॥ [९ 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः से्हताजयिः । 

६] सीतासमं काङुतस्थमिदं वचनमव्रवीत् ॥६॥ [६ 

परवानस्मि धर्मञ्च त्वयि वषशतं स्थिते । 

७] स्वयमेव रुचिैशे क्रियतां यत्र रोचते ॥७॥ [७ 
____----~ ~~~ -------------- -~--------~~--------------- ~~~ 

~~न 

१. भ च~--श्ज्शमणं । 

२. व--पचावटीय । 

२. च--चाश्तां । म--गरखयतां । 

ध, कै म~-्ेनिषणां । रा-षषटिनिपुणां । अ भ--षटं निपुणा । 
५.कैराढभम ब-देशो। 

६.छ्अम ब-रमते। 

७ ष्ैराञअ म म--षश्यते। 

८. अ-सहिताजषिः । 

९. भ~ सतां ख० । 

९५. रा छ---रर्थगसपि । 



अरण्यकाण्डम् २० । १५९ ॥ १०४ 

सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाध्रतिः । 

८} विभश्न् रोचयामास देश्च सर्वगुणान्वितम् ॥८॥ [< 
स ते रचिरमाक्रम्य देक्षमाश्रमकमेणि । 

९] परगृह्य हस्तं हस्तेन रामः सौमित्रिभहवीव ॥९॥ [९ 
अयं देशः समः श्रीमान् पुष्पितेस्तरुभि्ेतः । 

१०] दृाश्रमेपदं सौम्य यथावत् कतम्सि ॥१०॥ [१० 
इयमादियसकाशचेः परेः पुरभिगन्धिभिः। 

११] अदूर हश्यते रम्या पञ्निनी हससेविता ॥११॥ [११ 
यथार्यातमगस्त्येन युनिना भावितात्मना । 

प] इयं गोदावरी रम्या नदी पक्षिगणान्विता ॥१२॥ [१२य् 
हेसकारण्डवाकीां चक्रवाकोपशोभिता । [१२३ 

१२] नातिद्रे च सौमित्र मृगयुथोपश्चोभिता ।* [१३य् 
मयूरनादिता रम्या दृश्यते वहुकन्दरा ॥१३॥ 

१३] द्यन्ते गिरयश्चेमे श्रोभिंता बकुलैः कुजः । [१३ 
वानीरेश्येव जंम्मीरेः पुम्ागेश्चोपश्चोभितीः ॥१५॥ [१५३ 

१. लख ब-सप्रीत०। 

2. ट-- वेभ्य । अ म ब--विष्षन् । 

३.- फे रा छ अ म--रत्रिणात्रवीत् । 

ॐ. ट हत्या० | 

५. भ च-भदूरे 

६. च~ नास्ति | 

७. कं रा-पफुदबंङटेः शोभिताः । ऊ--०वङुल्े कुरे । 
म--फुल्लाबङुरशोमिताः । 

८. च --वानीरेश्च । 

९. अ--जैरिः । च--निमीरेश्च | 
१०.-अ च --ण्शाभिता | 



१०६ वाटमीकीय रामायणम् 

प] चूतेरलोकेथ तथा चम्पकैः केतकेरपि। 
प] फुदिगरमसहसैश तैस्तेबहुभिरारतां  ॥५५॥ 

चन्दनैः स्यन्दनैः सालेस्तमारैबेकुकेरपि । 
२०] धवान्वकेणखदिरेः श्मीर्किद्कपाय्टेः ॥१६॥ 
प्त] राजतेरायसेस्ताम्रेराकैरेश्चैव धातुभिः | 
३] चगाश्चखा इवाभान्ति गनैः परमद्पितैः । 

१५] सादेस्तारैस्तमाटैश्च खसूरेश्चोपश्ोभिताः ॥ १७॥ 
इद पुण्यमिदे रम्यमिदं बहुमृगद्विजम् । 

२१] इह वत्स्यामि सौमित्रि सहानेन पतत्रिण! ॥*८॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा । 

२२] अचिरेणाश्रमं मतोश्च कार सुमहाबलः ॥१९॥ 
पणंशाखां सुषिपुखं चकाराश्च नरोत्तमः । 

२३] उपास्यां राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयामतुत्तमाम् ॥२०॥ 
स गत्वा रक्ष्मयाः श्रीमान नदीं गोदावरीं ततः । 

२७] स्नात्वा सखिटमादाय ततः श्ीघमुपागमत् ॥२१॥। 
ततः पुष्पव दवा शान्तिकमं च वीर्यवान् । 

२५] दशेयामास रामस्य तदाश्रमपदं कृतम् ॥२२॥ 
१. च-भूतः० । 

ने के 9 २.केअव --चरायङ्केः । रा--चांपङेः । 
म च--ण्वृता। ४.भ च--शक्ञे०। ३ 

५. के-- ° कयोः खदिरः । 

६. अ भ--°राकारैश्चेव । 

७. लठञअ म ब-नला< | 

८. भ च-- नात्ति | 

8. ब~ वसस्यसि । 

१०. भ च-जातु° । 

११९. अ च-तच्र। 

[१७ 
[प 

[र 

[१८ 

[१९ 

[२० 

[२३ 

[२५४ 



आरण्यकाण्डम्र् २० २९ ॥ १०७ 

सतषट डत सोम्यमाश्रमं सीतया सह । 
२६] राघवः पर्णश्चाखायां ह्षपाहारयत् तदा ॥२४॥ [२५ 

सपहट्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां रक्ष्मणं तदा । 
२७] अतिस्निग्धं द्पधुरं खक्ष्मणं वाक्यमव्रवीत् ॥२५॥ [२१ 

भीतोऽस्मि घुमहत् कमं छत क्षिभपिदे त्वया । 
२८] भ्र॑सादो यन्निपित्तं ते पैरिष्वङ्ो मथा कृतः ॥२६॥ [२७ 

भावततेन कृतज्ञेन धमज्ञन च रक्ष्मण । 
२९] तया पुत्रेण धमासा नाथवान् स पिता मम ॥२७॥ [२८ 

वमुक्ता तुं सौमित्रिं मात्मा भ्रातृवत्सलः । 
३०] बहुभृरुररे देशे तस्मिन् सुखमुवास ह ॥२८॥ [२९ 

वेदेष्या सह वै पत्न्या सुधरात्रा रक्ष्षणेन च । 
३१। अन्वास्यमानो न्यवसत् खगरोके यथेन्वरः ॥२९॥ [३० 

० ̀ & ~= 

९०. 
१९. 
१२. 

= ^ © € 

इत्यै रामायणे आरययकाण्डे भाभरमंनिवासो 

नाम विक: समः ॥२०॥*२ 

९ 
„ क - ° माहरय ° | 

भ~ तथा) 

ट ब~ स मधुरं | 

„कंग अ म--प्रदेश्लोयनिभमतत | ठट प्रदेश्लो यल्नि०। 

ब--प्रदेश्चो यक्ञि° | 

रा--गष्वंगे | 

. अ - °मुक्तस्वु । 

भव-चष। 
छञअमव--सभ्राच्रा। 
अ--°माशो। 
अ-- पञ्चवय्यात्रम | 

कराम वब च-नास्ति। 
व~ सरसम तिनं दश्यते । 



[व०-२२] = [एकर्विंशः सगः] = [दा ०-१६] 

फ] एवं तस्य तदा याताः शरदश्च जयोदेश्ष । 

वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः । 
१] शरद्व्यपाये हेमन्तो दष्टिमिष्टः पैवत्तते ॥१॥ 

स कदाचित् भमातायां रजन्यां रघुनन्दनः । 
२] अमिषेकायेमुयाय ययौ गोदावरीं नदीम् ॥२॥ 

प्रह; कलशहश्तश्च सीतया सष वीर्यवान् । 

३] शृष्तोऽनुत्रजन् भरात्रा सौमित्निरिदमत्रवीत् ॥*३॥ 
अयं स कारः सपापः भ्रमो यस्ते सदा प्रियः 

५] अलद्कुत इवाभाति येन सवत्सरः किं ॥४॥ 
नीहारपरमो छोकः पृथिवी सस्यश्ाखिनी । 

५1 नढान्युपभोभ्यानि भोग्यो हि तेथानलः ॥५॥ _ 
१. ब--शरदोद्धत्रभदश । 

२.राखम ब--र्शामष्टाः। च~ ष्ठामिष्टः। 

२. अ च-- प्रवतत | 

७. के रा ङ अ म~ ऽचिष्मवृत्तायां । ब--०चिन्िवृतायां | 

५. ब~ प्रातः । 

६. च--०हस्तस्तु । 

७, ढे रा अ--०तोन्ववजदूश्राता | 
८. म~~ नास्ति । 

९. अ च-6माङिनी | 

१०. ल-समभाग्यो । ब~ स्वमोग्यो । 

[प 

[१ 

[२ 

[५ 

[५५ 

११. केरारञअम अ-तथानिरुः | वस्तुतस्तु 'तथानर' इत्येव रम्यः 

पाठः । हेमन्ते भनलस्येव सु मोग्यश्वात् | 
भ--(श्रटिवः पाठः) । 
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नवागप्रायणपुजाभिरभ्यच्यं पितृदेवताः । 
६] कृताग्व्यायणकालाश्च सन्तो विगतकरेपमषाः ॥६॥ [६ 

राज्यकामा जनपदान् सपञ्नरसगोरसान् ।* 

७] विचरन्ति महीला यातारं विजिगीषवः ॥७॥ (७ 

अगस्त्यसे चितां पुण्यां सेवमाने दिशं वो । 
८] विदहीनतिटकेव खी नोत्तरा दिक् भकाक्षते ॥८॥ [८ 

पाह दुःखसंचारा मध्याहसमये घछुखाः ।* 
१०] दिवसाः सुभगाः पण्यास्त्वरित व्यतियान्ति नः ॥९॥[१० 

मुवीरययीः सनीहाररौ; पटुश्चीतोष्णमारुताः । 
११] शन्यारण्यास्तमोध्वस्ता दिवसा मानं साप्रतम् ॥१०।[११ 

निदत्ताकाशक्षयनाः पुष्यनेत्राश्च रात्रयः । 
--~---~-~-------~-----~ 

रा म---०कडमरष | 

रा--०पदा । 

च --प्राक्षकाल्लाः जनपदाः सपज्नवरगारसाः । 

च - दिवाकरे । भ-- नष्टः पाठः । 

< ® ‰ % ~ . च-बतः परमधिकः पाडः-- 

भरक्स्या हिमकोशाज्यो दूरे सूर्यश्च संप्रति । 

यथाथनामा सुभ्यक्त हिमेन हिमवान् गिरिः । 

६. कै म--०तम्यनिपातिताः । रा अ--शतभ्यानिपातितः । 

छ--०ते भ्यतिपातिलाः । ब--०तं निपातिताः । 

अश्र 'ऽयतियाम्ति नः" इत्येव प्रो रम्यश्च पाठः प्राक्िनाविनः। 

श्न्यकोशस्थास्स्वह सर्वं एवापपाडा पनस्येव विहतयः । इवि 

स्वयं ससख्यान्तु विद्वांसः । 

७.केगराठञअम ब-हुदवीयौरच्च नीहाराः। 

<. च--यान्ति | 



११९  वार्मीकीय-रामायणम् 

१२] श्षीता हश्तरायामाख्ियामा भारति साम्प्रतम् ॥११॥ [१२ 
रविसंक्रान्तसौमाग्यस्तुषारारुणर्मण्डलः । 

१३] निश्वासर्वानिवादश्चश्वन्द्रमा न प्रकाशते ॥१२॥ [१३ 
पौणमास्यामियं ज्योत्स्ना तुषारकलषीकृता 

१४] सीतेव तपसा क्षामा दृश्यते न तु श्लोमते॥१३॥ [१९ 
प्रकृत्या शीतसंस्पर्ञो हिमदद्धश्च सांप्रतम् । 

१५५] पर्वोति परिर्चमो वायु कटे द्िगुणशीतटः ॥१५॥ [१५ 
वाष्पच्छभन्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च । 

१६] शोमन्तेऽभ्युदिते सूर्य नदन्तः क्रौचसारसाः ॥१५॥ [१६ 
खरुरपुष्पाषृतिभिः शिरोभिः पुष्पगुण्ठितेः । 

१७] शोभन्ते किलिदारम्बाः शाख्यः कनकपरमाः ॥१६॥ [१७ 
मयूखैरपसपद्धिहिमनीहारसतैः । 

१, च-बृद्धतरा०। (यद्यप्यस्मदाधारकशेपु)प्रायेण समेष्वापहृचतरायामा 

हष्येव पाठो लभ्यते, परं शरदि त्रियामायाः दीधतरदश्न।द् व॒द्धत- 

रायामाः, इत्येव रम्यः पाठः स्यात् बह्गदक्षिणपाठयोरप्येषमेव 

इश्यते । म ~ ह्यस्यतर। ० । 

२. भ-न प्रकाशते । 

2. ब --° शवृतमडकः । 

४. च--निश्वासांघ इवाद० । 

५. म~ नास्ति | 

६. केरा म--पृशमास्या० । अ-पूर्थैमा०। 

७. म~--भ्रयाति | 

८. म- पिमे । 

९. फैराट ब अ-काल्ये। मष-काक्ञे। 
१०. ब---शष्यश््ु० | 

११. च--शोभन्ते विते ॥ . 

१२. कराल अम ब--मयुरेशिव स्पै०। 



आरण्यकाण्डम् २१।२३॥ १११ 

१९] दूरमप्युदितः द्यः श्षाङ् इव रक्ष्यते ॥१७॥ [१८ 
अग्राह्मरूपः पूवा मध्याहे स्परतः सुखः । 

२०] सरक्तः किचिद्ापाण्डुने स्वः शोभते क्षितौ ॥१८॥ [१९ 
अवश्यायनिपातेन किश्चत् प्रविटश्नशाद्षटा । 

२१] वनानां दश्यते भूमिनिविष्तरुभातपा ॥१९॥ [२० 
अवकश्यायतमोध्वस्ता नीहारतमसाटताः । 

२२] प्रसुप्ना इव दृश्यन्ते प्रफु्टा वनराजयः ॥२०॥ [२३ 

बाष्पसच्छमसरिलास्तेनाविद्नेयसारसाः ।` 
२३] हिमाद्रमीरुतेस्तीरेः सरितो भान्ति साप्रतम् ॥२१॥ [२४ 

त॒षारपंवनत्वाचच मृदुत्वाद् भास्करस्य च। 
२४] शैयादसं्ैमपि च प्रायेण रसवज्नलम् ॥२२॥ [२५ 

त॒षाराभिहतैः पमः शौणकणिकेकेसरेः । 
२५] नार्श्िष्टा हिमेदभ्चा नौमान्ति कमलाकराः ॥२३॥ [२६ 

१. कं--दय॒तमप्युदितः | 

२. रा च-भाध्रा०। 

३. च --“ण्डुरातपः । 

, ४. च-- ऽ शाडवलाः | 

५.कैरारअमव- ण्तरुणा तथा| 
६. ख ब--शस्यस् ० । 

७9. च--वाष्पसंदिश्नसशिला स्तवेहेयसारसाः | 

८. ल~ हिमाद्रमस्वै० | 

€. च-- तुषार्परुषस्वाश्च | 

१०. च--शत्यादगोत्रजमपि । 
११. छ पग्चर्वायक० । च -- °केशरेः । 
१२. छ-नाक्ञमिष्ठा । ब~ नारर्िष्टाः | 

१३. छ ब---ष्ि सदिग्धा | 
१४. च~न मान्त | 
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असौ च पुरुषव्याघ्र काटे दुःखतपस्विनि । 
२६] तपशचरति दुःखातेस्त्वद्भक्त्या भरतः चरे ॥२४॥ [२७ 

यक्ता राज्यच मान भोगाश्च रुचिरान् बहून् । 

२७] तपस्वी नियताहारः शीते शेते* महीतले ॥२५ [२८ 
स हि' वेामिमां नूनममिपिकाथमुधतः । 

२८] रतः भकृतिभिभक्त्या भरयाति सरयू नदीम् ॥२६॥ [२९ 
अत्यन्तदुःखसवृद्धः सुकुमारो हिमादितः । 

२६] कथ चापररंत्ेषु संरयूमवगाहते ॥२७॥ [३० 
जितः स्वर्गो ममर भ्रात्रा भरतेन महात्मना । 

३१] वनस्थमपि तापस्ये स्वां यान्तमनुयाति `यः ॥२८॥ [३३ 
फितयादेश्ात् तु गच्छन्ति मातुखेयं नरा इति । 

0० ~ -------------------------- ~~ ~~ 

१. च~ स्मिन् स । 

2. च-दुःख तपस्विनाम् । 

१. कैरारुम बपुरा, भ--पुरा। 

४.खछअम ब-शीतः। 

५. के राम-शीते। च~ मास्ति। 

६. अ--ह । 

५, छ ब~--वातः। 

८, च--शरथू । 

९. म- सवृद्धिः । ब~ स्षवद्धः । 

१०. चे--- वापर । 

११. व-शरयूम० । 

१२. कैराअमब-तः। 
१३. ग-ण्देशां । 



आरण्यकाण्डम् २१ । ३५ ॥ ११३ 

३२] छोकपवादः साधुत्वात् भरतेन बहिष्छृतः ॥२९॥ [३४ 
भर्ता दक्षरथो यस्याः साधुश्च भरतः घुतः। 

३३] क्थंतु सी वै केकेयी तादृशी मनुजेश्वरम् । 
प्त] जनयापास धमेन्गमिष्षवाङुकृल भास्करम् ॥*३०॥ 

इत्येव खक््मणे वाक्यं स्नेहाव वदति राघवम् । [३५ 
३५] परिवादं जनन्याश्च न सहन् राधवोऽत्रवीत् ॥२३१॥ [३६ 

न तेऽम्बा मध्यमा तात गहितव्या कथञ्चन । 

३५] तापेवे््वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥३२॥ [३७ 

निरहिचतेवें हि मे बुद्धिवेनवासराय लक्ष्मण । 
३६] मरतस्नेहसयुक्ता बािशीक्ियते पुनः ॥३३॥ [३८ 

इयेवे कथयेन्नेव पाप्य गोदावरीतटम् । 
२७] चक्रेऽभिषेकं काकुरस्थः सानुजः सह सीतया ॥३४॥ [४० 

तयित्वा च सखि; स्वान् पितृन् देवेतानपि । 
~. ~~~ ------------- ~ क 

१. रा अ--प्रवाद्ः। 

, छ अ म-वषिष्करताः। 

३. ब~ साम्बा । 

[१ ~ 

-2 क - नास्त । 

५. कै राअ म--लश्मण। 
६्फेगयाक्अम ब--तामिव०। 

9. दधैराञअ म-निरिष्वतेन। 

८. च~--वाल्लिश । 

९. कै रा अ--क्णंयत्नेव । म--वणयन्चेव \ 

१०. च-गोदावरीं नदी | 

११. च-सच्क | 

#। 

१२. च-दैवताच्रपि । 
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३८] बवन्दाते युहूः सूरय देवताश्च समाहितौ ॥३५॥ (४२ 
कृताभिषेकश्चं रराज रामः | 

सीताद्वितीयः सह टक्ष्मणेन । 
कृताभिषेकः सह शेखपुत्या 

३९ रुद्रः सविष्णुभेग्वँनिवेशषः ॥३६॥ [४३ 

इस्या्चं रामायण आरण्यक्छारडे हेमन्तवथनं 

नाम एकर्वि्षः सर्म: | २१) 

१. च--देवताश्च | 

२. च--भिषेकस्तु । 

३. अ म-भगवाच्िवेशः | 

४. के ब-- नास्ति , 

५. कै रा च--शव्यनो । 

दे केराखम व घ--नास्वि। 
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कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च । 
१] तस्माद् गोदात्ररीतीरादाजगाप खमाश्रमपर् ॥१॥ 

३१] स रामः पणैश्रालांयां कान्तया सह सीतया । 
११३] बिरराज महारामो रोहिण्याऽहीष चन्द्रमाः ॥२॥ [४ 

]र] कृता पौर्वाहिकं सरव पर्णशालामुपागमत् । [२३ 
२३] लक्ष्मणेन सेह भातरो चकार विविधाः कथाः ॥३॥ [३३ 
प] अथाप्ीनस्य रामस्य कथाससक्तचेतसः । 

त देशे रक्षप्ती काषिदाजगाम यच्च्छ्या॥४॥ [५ 
१२] सा तु युषैनंली नाम दशग्रीवस्य रसः । 

[ = 

मगिनी राममागम्य ददश त्रिदशोपमम् ॥५॥ [६ 
१३] विहरं महाबाहुं पदमपतरनिमेक्षणम् । [७षू 

~--~--~--- ~ ------ - --* *----------- - ` -------~-----* ~ ------~- ----- 

१. च--शारायामासीनः | 

र२कैराठ म ब~-महाराज। 
२. च--रोहिरया सह ! 

४, रा~~ सुपागतम् । 

५, म--च मत्रा) 

६. ष~--्षरक्तशखतसः | 

७. व--पंणसी । (भत्र सकषाया भविवादेतण्वान् डाषणत्वयेरभावाण्छरूय- 
नखी ह्येव हृद्यः पाठः । भत्र नाम शब्दः प्रसिद्धौ । अन्यथा शधद 
शाश्च्रविरोधः स्यात् । 

रा अ-सपंनसखी । 

८, रा म --राड्षः | 

९. रा-मशबशे। 
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१७] बमवेन्द्रसमं दृष्टा राक्षसी काममोहिता ॥ ̀  ६॥ [९३ 
१८यू] सुकुमारं पहासखं पाथिवग्यञ्जनान्वितम् । [८उ 

3] राममिन्दीवरदयामे संरक्तकमरेक्षणम् ॥७॥ [९पू 
१.५२] सुमुखं दमुखी रामं टत्तपौश्वं महोदरी । 

मुरूपाप्षं विरूपाक्षी सुकेश ताप्रमूषेजना ॥८॥ [१० 
१६] अतिरूपा सुरूपं सा पुस्वरं भेरवसरा । 

तरणं दारुणा इद्धा दक्षिणं बामभाषिणी ॥€॥ [११ 

११७] न्यायटतत सुद्त्ता मरियममियदशैना । 
८उ] शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममव्रवीत् ॥१०॥ [१२ 

नटी तापपरूपेण सायः शंरचापभत् । 
२६] आगतस्तरमिमे देन क्थ राक्षससेवितम् ॥११॥ [१३ 

| १. रा~-नास्ति | । 

एवमुक्तस्तु राक्षस्या शुपंनख्या स रघ; । 

२. च--°कमलेदे । 
.केराख्अम ब~ इ तपाश्वा । यद्यप्यस्मदाधारपुस्तकषु (ृत्तपश्च' ति 

(सूपणखाविशषणमेव) प्रायिकः पाटस्तथाप्याष्टमादश्चमशरोकान्तं सवत्र 

सूपेणखाया रामापेक्षिकापकषकथन एव कवेरूपक्रमाद् वृलतपाश्व्वस्य 
महोदरस्वघ्य च धमस्येकत्र व्यक्तो विरदुस्वाद् व्वृत्तपाश्वमि'” ति 
(रामविशेषणमेव) सुमगः पाठ इस्याोच्य स एव मूर न्यस्तः । 

७. के रा-श्रातिरूपे । च -स्वभिरूप । 

५. के रा- सुरूपा । छ अ--स्वरूपं । च--विरूपी सा । 
६ कैरारअम ब--श्वृतति। 
७. च-- समादिष्टा | 

८. के--ण्ापषत् । रा--चापङृत् । भ च--°चापश्क । 

९. भ च--सूषेणख्या हइस्ययमपपाटः । सेक्ताया अविवाडितवेन “पूवपद” 

दिति स्वस्य “नखमुखादि""ति ङी ष्निषधस्य चाभात् “स्ाङ्गाच्ा- 
पसजना'' दिति ईष् विधेः | 
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२०] ऋनुबुद्धितया सवेमाख्यातुमुषचक्रमे ॥१२॥ [१५ 
असीद् दश्षरथो नाम राजा त्रिदश्नषिक्रमः। 

३१] तस्याहमग्रजः पुत्रो रापो नाम जनश्रुतः ॥१३॥ [१६ 
श्राताऽय लक्ष्मणो नाम कनीयानेव चुव्रतः । 
इयं भायां च वैदेही मम सीतेति विश्चता ॥१४॥ [१७ 

३२] नियोगात् ठु नरेन्द्रस्य पितुमातुश्च धर्मतः । 
३ ३यू] धमा्थी षदश्षीं च वनवासं समागतः ॥१५॥ [१८ 
३४] लां तु विज्ञातुमिच्छामि कथ्यतां कासि कस्य च। 

इहाश् फ निमित्तं त्पागता ब्रूहि कारणम् ॥१६॥ [२० 
३५] सात्रवीत्तद् वचः श्रवा राक्षसी मदनादिता । 

श्रयतां राम वक्ष्यामि सह भ्रात्रा वचो मप ॥१७॥ [२१ 
३६] अ शषैनैखी नाम राक्षप्ी कामरूपिणी । 
३७] अरण्य विचराम्येका घोररूपा भयङ्करी ॥१८॥ [२२ 

रावणो नाममे श्राता विश्रुतो राक्षसाधिपः। [२२१ 
३८] विभीषणश्च धमासा न च राक्षसचेष्टितः ॥९९॥ (२४३ 

प्ररद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महाबलः । [२५ 

३६] भरख्यातवीर्यो च रणे भ्रातरौ खरदूषणौ ॥२०॥ [२१ 
तामहं स्व॑भिरापचच पयाती पुरदशनात् । 

१. क--जनः रतः । भ च -- जनैः भरतः । 

२. भ च-श्नेष । 

३. अ--सूपेनसी । च--स्वपनख । भ च-सूपणसखी । 

४. रट -जररय। 

५.केरारम--घोररूपभ० । भ च--षोरं सस्वभ० | 

६.रा ङ ब-श्रामश्च। 

७. च -राम तस्पूवै° । 
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०] चिराय भव मे मतां सीतया कि तवानया ॥२१॥ [२६ 
विरूपा विद्ता चेयं न हिवा सदशी तव। 

९१] अहमेवानुराशाच्च मायारूपेण पश्य माम् ॥२२॥ [२७ 
इमां विरूपामसतीं भक्षयिष्यामि मानुषीम् । 

४३] अनेन सह ते रात्रा द्वितीयेन गतायुषा ॥२३॥ [२८ 

ततः पवेतभूणि विविधानि वनानि च। 
०४] पश्यन् सह मया काम दण्ड ङ़ान् विचरिष्यसि ॥२५॥[२९ 

इयेवयुक्कता काकुत्स्थ प्रहस्य मदिरेक्षणा । [३०पू 
प] देवी सलक्ष्मणां सीता बभुवावस्थिता पुरः ॥२५॥ [1२ 

संपरहींसनिपित्तं तां रामः शुनी ततः । 
६] इदं वचनमारेभे वक्तुं वचनकोविदः ॥ [३०३ 
प्र] दृष्ट छक्ष्मणमासाच स्थितामेत्रे स राक्षसीम् ॥२६॥ [प 

हस्या रामायणे चार्यकाण्ड क्षुरंणखादशेनं 

नाम दार्विशैः सगे: ॥२२॥ '" 

भ च-विङताच विखूपाचनेयदहि। 

.राख्म अ--श्जुरागाश्च। 

-लखअम ब-मानवीं। 

केराङ्ञअमवब--श्क्ने। 
ङ ष--रम्पाणि विविधानि च। 

भ--देर्वी० | 
, भ च-ज्डकष्मणा। 

,भच-सीतां। &. के रा-- एनः 
* के रा अ भम--स ्हाषड)। 

„ठम ब--श्युर॑मखां। भ च-सुपणसी। 

, छ स ब--श्चुपंनखा ' भच ---सूपेणखी । 

.ष्ेराख्भमम ब--नास्ति। 
, च सगस्मासिभे दश्यते । 

4 @ ‰ ॐ &@ & & ~ | 

3 क =, ७ 0 @& ९ £ क © 
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तां चे शुनं रामः कामबाणबटादिताम् | 
१] श्््णया खस्थया वाचा सिमितपुवमथात्रषीव ॥१॥ | 

कृतदारोऽस्मि मवति भार्येयं दयिता मम । 
२] द्विधानां च नारीणां दुदुःखाय सपतता ॥२॥ [२ 

अनुजस्स्वेष मे भ्राता गुणवान् पियदशेमः । 
३। श्रीमांश्च कृतदारेश्च रक््मणो नाम बीयेवान् ॥३॥ (३ 

अपूमायां मायी्थी तरुणः प्रियदर्षेनः | 
९] अनुरूपश्च ते मतां रूपस्यास्य भविष्यति ॥४॥ [४ 
५] पतं मज विक्चालाक्षि मतर भ्रातरं पम | 
प] असपत्नं वरारोहे मेरुमकेपमा यथा ॥१॥ [५ 

इति रामेण सा तृक्ता राक्षसी पदनादिता । 
६] वि्टञ्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमद्रवीत् ॥६॥ [ 

अस्य रूपस्य ते युक्ता भायाऽहं बरबभिनी । 
७] मया सह घुखी सवान् दण्डकार्व् विचरिष्यसि ॥७॥ [७ 

०७ आन द् 

[0 

४ ३, 

१, भ च--पु। 

२. भ च-सुपणसखीं । 

३. कै र~-भवती । अ-भदेहं । 
४. रा-"दशना । 
५, च--घ्रीमानकृत° | 

६कैरालममब-मायाय। 

७. रा- एव । च-एनं । 

८. के रा ब~ स्वं दण्डक । 
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एवमुक्तस्तु सौभित्री' राक्षस्या वाक्यकोविदः । 
८। ततः शुपनखीं वाक्यं ठैक््मणो युक्तम॑त्रवीत् ॥८॥ [८ 

कथं दासस्य दासी व मार्या मवित॒महसि । 
९] योऽहमारयेण परवान् भ्र।ा कनक्वणिनि ॥९॥ [९ 

समरद्धायैस्य सिद्धाथा ह्यचिता कामरूपिणी । 
१०] आर्यस्य तवं बिश्चााक्षि भायां मवितुप्सि ॥१०॥ [१० 

एतां विरूपामसतीं कराखां निश॑तोदरीम् । ̀ 
११] भार्या शद्धां परियञ्य सखामेवेष मनिष्यति ॥११॥ [११ 

को हि रूपमिदं भ्रष्टं सन्त्यञ्य बरवणिनि । 
१२] मानुषीषु वरारोहे भावं कुयाद विचक्षणः ॥१२॥ [१२ 

इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निणंतोदसी । 
१३] राक्षसी तद् वचः श्रत्वा परिहाप्ाविचक्षणा ॥१३॥ [१३ 

रामे त॒ पणेशाखायामुपविषटे महाबरम् । 
१४] ससीतं ते दुराधषेमवदत् काममोहिता ॥१५॥ [१४ 

इमां विरूपामसतीं कराखां निणेतोदरीम् । 
१६] भार्यो दद्धामवषटम्य मां तवं न बहुमन्यसे ॥१५॥ [१५ 

१. ल अम ब-रच्तस्या सोाभिश्रिका9। 

- व- सूपणखा । 

३. के राट म ब-र्वाक्यम० | अ-णदय० | च--°सुक्तम। 

्-कैराङअमक-निभैतो°। 
५. च--नास्ति। 

६. भ च-शीघ्र। 
७. व-- मानुषेषु । 

८ केराल्अव-निर्ग० | म -भिश्रतो०। च -निम्नतोद्० । 

९. अ-~--श्णाः। च--श्ण | 

१०. भ च-पएतां। 

११. कैयाठअमव-जिर्म० । च--जिम्नतो० । 



आरण्यकाण्डम् २३ । २२॥ १२१ 

अचेमां मक्षयिष्येऽहे मेक्षतस्तव मानुषीम् । 
१७] तया सह चरिष्यामि निःसापल्था यथासुखम् ।॥१६। [१६ 

इत्युक्ता प्गश्चावाक्षीपलातसदशेप्षणा । 
१८] अभ्यधावत संक्रदधा पदोर्का रोदिणीपिव ॥१७॥ [१७ 

तां मृत्युपाश्षप्रतिमामापतन्तीं प्ाबखः । 

१९] निग्र रामः कुपितस्ततो छक्ष्मणमव्रवीत् ॥१८॥. [१८ 
्ररेरनार्यैः सौमित्रे सम्पहंसः कथथन । 

२०] न कायैः पश्य वेदेदं" कथञ्चित् सौम्य जीवति ॥१९ [१९ 
इमां विरुद्रां दुरत्तां महोदर मयानकीम् । 

२१] राक्षसीं पुरुषव्याघ्र निवतैयिवुमर्ह॑सि ॥२०॥ [२० 
इत्युक्तो रक्ष्मणः ऋद्धस्ततो रामस्य पर्यतः । 

२२] विकृष्य खड चिच्छेद कणेनासे महावलः ॥२१॥ [२१ 
निष्त्तकणनासा तु विस्वरं सा विनद्य वे। 

२३] यथागते विदुद्राव घोरं शुषनखी वनम् ॥'*२२॥ [२२ 

१. भ च-मक्षयिस्वाहं । 

२. अ--ग्रेक्ष्यातस्तव । म-प्रेङितस्तव । 

३. के अ-निस्सपरभ्या । रा-निसपल्या । भ~ निः सपका | 

म-निः सुपल्या । च~ निः सपस्म्य | 

७.कैराङूअ म ब--दस्युक्ता। 
५. च--गहास । 

६. अ च~ वेदेषदी । 
७. के रा अ म--नमहोदरींभया° । भ च-दुद्तामनिदसां महोदरी 

८. कै रा म~ निहृस्यकर्यानासा । ठ व~ निकृस्यकशनासे । 
अ-निङृत्यकयं ° । म~ निङत्यकणंनासरां । 

९. भ च~--शयुपंण्ली । 
१०. भ व-भअ्रवः परमकः पाठः- 

सा विरूपा महाघोरा बहुधा साभरोडता । 
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सा विरूपा प्रत्येव वैरूप्यं च गता परम् । 
२४] ननाद बिबिधान नादान् यथा भाषि तोयद; ॥२३। [२३ 

साखकृक्षरन्ती विविधं बहुधा रुधिरोक्षिता । 

२५५] भगरहय बहुं तजैन्ती भविवेश्च महद् वनम् ॥२४॥ [२५४ 
ततश्च सा राक्षससेविते बने 

खरं जनस्थानगतं विरूपिता । 
उपेस्य वै श्रातरसुग्रतेजसं 

२६] पपात भुमौ गगनाद् यथाशनिः ॥२५५॥ [२५ 

ततः सभार्यं भयमोहपीडिता 
सखक्ष्मणं राघवमागतं वनम् । 

विरूपणे चात्मनि श्रोणिंतोत्षिता 

ए] क्षश्चंस सर्व भगिनी खरस्य सा ॥२६॥ [२६ 

इत्याच रामायणे भ्रारग्यंकाण्डे श पेणखाविरूपकरणं 
नाम चरयोर्विक्षंः सगः ॥ २३. ॥ 

१. भ च~-चागता। 

२. कं रा-सोयदाः। 
२.भ चव-बहू। 

ध. रा-- ण्गर्ि । 

५.केराठअम ब--विरूपा। 
६. छ- ° तोक्षिता । 
७. रा--परीयसा । 

८. क भ~ नास्ति, 
९ दौरालभम य~ यूपेनर | भ व~ सु्षशसीवेस्पकरणो। 
१० कैराख्भम ब-नास्ति। 
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तां तथां पतितां दृटा विरूपां शोणितोक्षिताम् । 
१] भगिनीं करोधपम्पन्नां खरः प्मरच्छ रप्तपः ॥१।; [! 

वरविक्रमसम्पन्नी कामगा कामरूपिणी । 
२] इमामवस्थां नीता तं केनान्तकसमा युधि ॥२॥ [५ 

देवगन्धवेभूतानामषीणां च परहात्मनाम् । 
३] कोऽयमेवं महाबीयस्त्वां विरूपां चकार ह ॥२॥ [६ 

न हि प्यामि ते छोके यः कुयोदभियं मप । 
] अन्तरेण सदसरप्तं पेन्द्र पाकश्चासनम् ॥५॥ [७ 

तस्याहं मागेणेः माणानादास्ये जीषितीन्तकैः । 
५] सरिषे क्षीरमासक्तं निष्पिबेत् सारसो यथा ॥५॥ | 

निहतस्य मया संख्ये श्रसंडृ्तेममेणः । 
६] अचयेयं रुधिरं तपं मेदिनी कस्य पास्यति ॥६॥ [९ 

कस्य प्रथा; कायान्मांसान्युत्छृत्य संत्राः । 
७] रृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतैस्य पया युधि ॥७॥ [१० 

(ॐ 

१.ख८अमब-ष्ष्टा। 

२.ठङअमब-तद्द् 
३. छ ब--भ्तादु। 

%. ठ ब---°सपन्नः। भ च~ °सतक्षां | 

५. दौरा म--बक्षिवि°। 
६.केराछञअम ब-जीचितं रैः | 
७. रा छ--सक्दु, । म~-पङृत० ! 
८. भ ख--षफनं | 

8. र ठ अनन्यया | ब--°रयव्। 

१०. अ--सत्दरः। म च--सत्वरं । ११, ब-निहि° । 
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त ने देवा न गन्धर्वा न पिश्चाचा न राक्षसाः। 
८] मयोपस्टं कृपणं शक्ताख्रातं पहाप्रधे ॥८॥ 

उपलभ्य कनै; संत्नां त' मेः श्ंसितुमहंसि । 

९] येन स्वं दुविनीतेन रणे विक्रम्य निजिंता ॥€॥ 
इति श्रातृवचः श्चत्वा करुद्धस्य तु विशेषतः 

०] ततः शुधैनखी वाक्य सवाष्पमिदपद्रवीत् ॥१०॥ 
तरुणौ रूपसम्पन्लौ घुकुमारी महाबलो । 

११] पुण्डरीकविक्षाराक्षौ चीरटृष्णाजिनाम्बरौ ॥१२१॥ 
गन्धवेराजप्रतिमौ पाथिवव्यञ्जनान्वितौ । 

१२] देवौ वा भानुषौ वै तौ न तकेयितुसुस्सहे ॥१२॥ 
तरुणी रूपसम्पन्ना सवांभरणभूषिता । 

१५] दृष्टा तन्न मया नारी तयोमेध्ये घुमभ्यमा ॥१३॥ 
ताभ्यायुभाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिङृत्य ताम्। 

१६] इमामवस्थां नीताऽस्मि यथानाथवती तथा ॥१४॥ 
तस्यास्त्वनेजुषटत्तायास्तयोश्च हतयोरत्वया । 

१८] सफेन पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि ॥१५॥ 

[११ 

[१२ 

[१३ 

[१४ 

[१६ 

[१७ 

[१८ 

= 
१.केराटखअम च~-तच्र | भ-तन्न। 

२.कंराअमभमच-तम्मे। 

२. भ-- न्करमनि० | 

७. भ च~ सूष्पणखी । 

५. लब~-तोवा। 

६. च- तरुणा । 

७, रा ताभ्यां श्युभारपां। 

८. भ व-- ° आ्ानृजु° । के-- °स्तयोस्तु । ब~ °रत्वनृण्यषृत्ता० । 
९. ल -- ° स्तथा | 

भ--पुनरपरहस्तेन शाधयिश्वा मृल्ञानुसीरा कृतः । 



आरण्यकाण्डम् २५। २३॥ १२५ 

एव मे परमः कामः कृतस्तात भवेत् स्वया । 
१९] तयोस्तस्याश्च रुधिरं यत् पिबेयं चमूमुखे ॥१६॥ [२० 

इति तस्यां ब्रवाणायां चतुदंश्च महाबखान् । 
२०] व्यादिदेश ततः क्रुद्धो राक्षसानन्तकोपमान् ॥१७॥ [२१ 

मानुषौ रूपसम्पन्नौ चीरटृष्णाजिनाम्बरौ । 
२१ प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमदया सह ॥१८॥ [२२ 

तौ हत्व तां च दुरै्तामुपावतितुमई्य । 
२२] इयं च रुधिर तेषां भगिनी मप पास्यति ॥१९॥ [२३ 

मनोरंथोऽयपिष्टोऽस्यौ मगिन्या मम राक्षसाः। 
२३] शीघ सम्पद्यतां गत्वा तौ भमर्थ्ये स्वतेजसा ॥२०॥ [२५४ 

युष्माभिनिहतौ दृष्टा ताबुभौ भ्रातरौ रणे । 
२७] इयं प्रीता च हृष्टा च क्षतजं युधि पास्यति ॥२१॥ [२५ 

इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसाः शूलपाणयः । 
२५] तन्राजगपुस्तया सारं राघवौ यत्र तिष्ठतः ॥२२॥ [२६ 

ततस्तु ते तत्र समरदध॑तेजसं 

तथाऽतितीश्ष्णप्रहसांश्च राक्षसाः । 
न शो$ुरेने ̂  सहसा प्रमदितुं 

2] वने द्विपां दीप्रमिवाभिमुस्थितम् ॥२३॥ [२७ 
इस्यषें रामायणे भाररेथकाणडे राक्षसप्रेष्णं 

[4 नाम अतुविशः सगः ॥२४५॥ 
= ~न न 

१. दै रा-- °कृष्णांबरसरजो । २. कै रा-हिस्वा । 
३. अ-- ग्थोवशि्टास्या । म-ग्योवांसष्टोस्या । &. अ म--प्रमायथ्य | 

५. रा-यूव । ६. म--कतज ७. ख अ म--°््टा। 

८. ट म- सवद ० । व- समिद ० । ९. भ च- °ड्शाः प्रसहश्च । 

१०. च-- °्रत । २१. भ ल-द्विप। १२. भ च-नास्वि। 

१३. भ च--प्प्रषणो | १८. केरारुभमब ज--मास्ति। 
१५. भ --॥ २६८ ॥ 



[व०-२६] [ = [पञ्चव्रंशः सगे: ] = [दा० -२ °] 

सा तु शुषेनखी घोरा राघवाश्रममागता । 

१] राक्षपानाचंचक्षेऽथ रात्री सह सीतया ॥१॥ [१ 
ते रामं पणक्ालायामुपविष्ठ महाबलम् । 

२] ददशः सीतया साधेमासीनं लक्षणे च ॥२॥ [२ 
तान् दष्टा रक्षसान् घोरानागतेंस्तां च राक्षसीम् । 

३] अग्रवीदू भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम् ॥३॥ [३ 

सुहत भव सौमित्र सीया भर्यनन्तरम् । 
%] इमार्नेय वधिष्यामि पदबीमागतानम् ॥५॥ [९ 

वाक्यमेवं वु तस्त्वा रामस्य विदितात्मनः । 

५] उत्थाय लक्ष्मणो वाक्य रामस्य प्रत्यपूजयत् ॥५॥ (५ 
राघवोऽपि पहचोपं कातेस्वरविभूषितम् । 

६] चकार सज्यं धर्मार्मा तानि रक्षांसि चाव्रवीत् ॥६॥ [६ 
पुत्रौ दशरथस्यावां भरातरौ रापरक्ष्मणौ । 

७] प्रविष्टौ सीतया सार्ध दुश्चरं दण्डकं वनप् ॥७॥ [७ 
फलमूलाश्ने युक्तौ तापसौ धमंसंहितौ । 

नच न गन ~ १ +~ -- ------ ~ म 1111 दा 

१. भ च--सूष्पेणसी । 

२.म न--श्सानां चश्च 

३. छ अ--राघबो | 

४. ष--दुरिणिन | 
९५, भ च~--ण्गतां ता। 

६. भ ब~-सीतायाः । ७. रा--मामथ । 

<. भ--डकिष्टन् । च--तयेवि । 

९. रा- महाप | ख~-महश्चाए | 

१०. म ब-सज । रासन । 
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८] प्रविष्टौ दण्डकारण्यं किम्थमुपधावत ॥८॥ [८ 
युष्मत् पाषांत्मकमभ्यो विभरकारान्पहावनम् । 

€] ऋषीणां विनियोगेन प्राप्तौ च सश्चरासनौ ॥&॥ [६ 
तिष्ठतात्रैव है' दृष्टा नोपसपितुमहंथ । 

१०] यदि प्राणेरिहर्थो वो" निवेध्वं निक्षाचराः ॥१०॥ [१० 
तस्य तद्रचरनं श्रत्वा राक्षसास्ते चतुदंश् । 

११] ऊचुरेवातिसंरब्धाः शूलसुद्ररपाणयः ॥११॥ [११ 
क्रोधसंरक्तनयना रामं रक्तान्तलखोचनम् ¦ 

१२] परुषां मघुर्ममाषं धृष्टा धृषपराक्रमम् ॥१२॥ [१२ 
क्रोधसुत्ाधच नो मतै; खरस्य मुमहात्मनः । 

१३] त्वमेव मोक्ष्यसे पाणानेद्यास्माभिहेतो मृधे ' ॥१३॥ [१३ 
का हिते क्षक्तिरेकस्य बहुनां रणमूधेनि । 

१९] अस्माकमग्रतः स्थातं किं पुनर्योद्धमादवे ॥१५॥। [१९ 

एष बाहूभसक्तेनेः परिषमासतोमरेः । 
१९५] प्राणांस्त्यक्ष्यसि वीर्यं च धनुश्च करषीडितम् ॥१९५॥ {१५ 

~---------------~------------------------ ~~~ --- -----------~---*-*--*--*-~ 

१. रा--युष्माभ्युष्पातकर्मभ्यो । अ-- ° कवेभ्यो । 

२. अ-ते। 

३. च~ न्ह । ७. ठ ब--वा । म~-वे। 
५. भ च-उचुव्वंचः सुसरञ्धाः । 

६. ष -संरचछलो ° । 

७. अपुरुषा | 

८.केराल्अमवब--न्मास। 
९. राटखअमव--ए्टा। 

१०. अं म-- {ष्ट ° । 

११. छ अम व--प्रायाम्डतोस्माभिभहण्टरषे | 

के रा--०हइंतो रखे । 
१२. कै रार अ म--बहवां। 
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इत्येवयुक्कं संरब्धा राक्षसास्ते चतुदश । 
१६] उद्यतायुधनिस्िशा रामं समभिदुदरवुः ॥१६॥ [१६ 

अभिपत्य ततो वेगाच्चिक्षिपुस्ते निशाचराः । 

१७] परिघान् पटिश्ञान् परासांश्चतुरदैश्च चतुर्दश ॥१७॥ [स 

चतुदेशभिरेकीम्रे राघवो निरतिः शरेः । 
१८] शस्राभ्यरख्ोणि रक्षोभ्यशचिच्छेद खगपत्निभिः ॥१८॥ [१७ 

ततोऽपरान् महाघोरान् राघोऽख्धुविक्रमः । 

१९] नग्राह परमक्र द्धश्चतुरदश्च शितान शरान् ॥१९॥ [१८ 
ग्रहीता धनुरुचम्य लक््यानुदिः्य राक्षसान् । 

२०] मुमोच राघवो बाणान् वजाणीव क्षतक्रतुः ॥२०॥ [१९ 

ते शरास्तानि रक्षांसि भित्वा बहिणलक्ष्षणः । 
२२] चतुदश निष्पेतृश्वतुर्दश शिरीमुखाः ॥२१॥ [प 

ते सुक्मपुंखा निशिताः प्रदीप्ता देमभूषिताः । 
२१] अन्तरिक्ष महोरकानां बभरयुस्तुमुरस्वनाः ॥२२॥' [२० 

ते भिन्नहृदया भमो छिन्नमूला इव दमाः । 
२५] निपेतुः शोणितोद्रारा विनिङ्कत्ता निशाचराः ॥२३॥ [२२ 

तान् भ्रमौ पतितान् शटा राक्षसी करोषमुखिता । 

२६] परित्रस्ता पुनरोरं रुराव घुमहांस्वरा ॥२५॥ [२३ 

१. भ च-°समुक्ता। 

२. म~-उस्थितवा० | 
(1 (नक 

३.क्राठ्अम ब-°रकोप्रे। 

थ, य-द ल्राण्यस्ञाणि। 
(१ 

५. कराटखञअम ब-बर्हि। 

६. ब~नास्ति। 

७. च-मिःपेतुः | 

९. के--रस्वरं । अ व~ रस्वना । 
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ते रामशरनिर्भिनाः पेदरू्यो निशाचराः । 
प] बृहत्तांखा महारण्ये दग्धा इव दवाग्निना ॥२५॥ [ए 

सा नदन्ती महानादान् जवाच्छरपंनखी पुनः । 
२७] जगाम भ्रातरं दष्टं खरं तं सदूषणम् ॥२६। [२५ 

अभिगम्याव्रवीत् सा ठै किचिद् वै शष्कशोणिता । 
२८] पपात पुनराटत्ता सनियासेव सर्टकी ॥२७॥। [२५ 

निपातितांस्तान् बलिनस्तु राक्षसान् 
शरस सा शुपनखी पुनः पुनः । 

वधं च धोरं निखिखेन रक्षसा- 
प] मतीव साती भगिनी खरस्य ह ॥२८॥ [२७ 

दष्यौर्व रामोयणे ारंययकाण्डे राङसवधो 

नाम पञ्चर्विरः सर्म: २५ 

~~~ ~~न 

१. च-द्ृहत्ताश्च | 
२२. रा-जवां शुर्पन० । 

छ~-जवाच् शधन ° । म~ जवं शुपन° 

ब--जवाः शूपेन° । च~ जवा सूष्पे* । 

३. छ ब --<म्मतुः । 

च. रा अ म-मस्ककी । 

५. भ च-सूपणखी । 

६. भ-- सुघोरं । 
७. दौ-- नास्ति । 

८, रा-उत्तरकाडे। भ च- नास्ति । 

९ कैरारङभम व च~-नास्ति। 



न~ ---- -न- --- ~----- +" =-= र 

[वे-२७)] = [ षड्विंशः समैः ] = [दा -२१] 
तां पुनः पतितां दृष्टा कोधाच्छरषनखीं खरः । 

१] उवाच रोषतास्राक्षो मगिनीं पुनरागतम् ॥१॥ [१ 
यदा विदानीं शूरास्ते राक्षसा सुधिराश्चनाः ।' 

२] स्वसिया्थ पयोत्खष्टाः किपिदे रधंते पुनः ॥२॥ [२ 
भक्ताश्चेवानुरक्ता हि हिताश्च मम सन्निभाः। 

३] न ते च वर्चनं कुयजीवितापेक्षया मम ॥३॥ [३ 
उच्यतां कारणं किथिव पुनंयेत् त्ुपागेता । 

५] हा नाथेति वदन्ती त्वं बाष्पदूषितलोचना ॥४॥ [४ 
अनाथवद् विश्पते किं खं नाथे मयि स्थिते । 

५] उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा शोच वेक्टय्यं त्यज्यतामिदम् ॥५॥ [५५ 
सा वेवं तेन दुर्धर्षा खरेण परिसान्तिता । 

&] विमृश्य नयने सासे खरं भ्रातरमव्रवीत् ॥६॥ [६ 
ननु स्वाहमतुपाप्ता कततश्रवणनासिका । 

१. रा ठछ- क्ाधाः शूपन° । 

म च--रस्सुप्पण । मब-~-क्रोघा शूपेन० । 

९.कैरारअमवब-- नास्ति) 
३. श--रभ्यते | 

४. म ब~ कुयुंवेश्वनं जीवि०। 
५. रा--पुनधेस्वसु° | भ च-- ऽव्वमिहागता। 

६. रा म--°वर्षिरूपसे ए। 

७. च-शोषेः | 

८. च~ °शांत्विता । 

९्केराछमम ब---मनुपराप्य। 
१०. भ च~ हृवभ्रव ० । 
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प्र] शोणितोघपरिकटिन्ना तया च स्वागते कृतम्।॥७॥ [७ 
प्रेषिताश्च त्या शूरा राक्षसास्ते चतुदश । 

७षू] निहन्तुं राघवं घोरा मसियार्थं सलक्ष्मणम् ॥८॥ [८ 
ते तु रामेण सामषौः शूलपट्टिशपाणयः । 

७३] उपेयुषो हताः सर्व सायकरमममेदिभिः ॥६॥ [६ 
तान् क्षितौ पतितान् दृष्टा दग्धमूलानिव द्रुमान् । 

८] राघवस्य महत् कथे परित्रासोऽयमागतः ॥१०॥ [१० 
साऽस्मि भीता समृद्धिम विषण्णा च निकश्ाचर । 

९] शरणं वामतुपाप्ता सेव्यो मयदशिनी ॥११॥ [११ 
विषादनक्राध्युषिते परितज्रासोमिमाटिनि । 

१०] किमान त्रायसे मग्रं विपे शोकसागरे ॥१२॥ [१२ 
मयि तेऽस्ि हचैनुकरोश्ो यदि रक्षशघु तेषु च । 

१२] ये ते विनिहता भूमौ रामेण निशितैः शरेः ॥१३॥ [1 
तेषामानृण्यमागच्छ यदि तेजोऽस्ति तेऽधुना । 

१३] दण्डकारण्यनिटखय जहि राक्षसधातकम् ॥१५॥ [१४ 

यदि रामममित्रं खं पपर ` "तं न बपिष्यसि। 
~~~ ~~~ 

१.कंराढ म ब--पपषटिस०। 
र.म्च- रामस्य वच 

३. म भ च~ सवतो । 

ध.केरालअमभम ब--विषादनक्राध्युषितां | 

५. कैराठ्अमभमवब-- परिव्रासोर्मिमाक्ञेनीम् । 
६. भवच-ते यद्यनुक्रोश्लो। 

७. छ-तेजास्तु । 

८. भ च-राक्षसकण्टकम् । 

९. भव-त। 

१०.भवच-स्वं। म-तं। 
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११} सन्निधौ ते परिक्षये जीवितं निरपत्रप ॥१५॥ [१५ 
अपि ते परवीरघ्रा हता रामेण राक्षसाः । [7 

१९] निःसचस्याल्यसारस्य वासस्ते कीटशस्विह ॥ १६॥ [१९् 
१५] अपयाहि जनस्थानात् तरितः सह बन्धुभिः । [१९ 
१६] रामतेजोऽभिभूतो हि क्षिपं वं न भविष्यसि ॥१७। [२० 

स हि तेजःसमायुक्तो रामो दश्चरथात्मजः। 

१७] श्रावा चास्य महावीर्यो येनास्म्यवं विरूपिता ॥१८।॥ [२१ 
बुद्ध्या यथा त पश्यामि न त्वै रामस्य संयुगे । 

१८] स्थातुं पमुखतः शक्तः सचापस्य महारणे ॥१९॥ [१६ 

शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्याख्यापितविक्रमः। 
१९] मानुषौ तौ न शक्रोषि निहन्तुं रापलक्ष्मणौ । [१७ 
प्त] पदोतिनो ईतः सेभ्यिः प्रभूतगजवाजिभिः ॥२०॥ [प 

हस्या रामायणे श्रारण्यकारड खरोद्धषे्णं 

नाम षेडरविंशः सगः ॥२६॥ 

~~~" 

१. के रा अ~ परिष्यक्षे। 

२. म- निरपत्रपः । च - निरपत्रपा | 

३. छ म ब~-वीरेण | 

र. म ब--वसस्ते?। 

५. भ- नु) 

६. रा--प्रमुखितः । 
७. छ ब--पदातिष्टौ । 

2. च ~ बृहस्सेभ्यः | 

९्केरारमवम ब-नास्ति। 
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एवमाधषितः शूरः शुपनख्यां खरस्तदा । 
१] उवाच रक्षां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥१॥ 

तवापमानपमवंः कोपोऽयैमतुलो पहान् । 

२] न शक्यते धारयितुं कवणोपिसिोयििततः ॥२॥ 

न रामं गणये वीर्ये मानुषं प्षीणजीवितम् । 
३] आत्मदुश्वरितेः भाणान् निहितोऽग् विमोक्ष्यति ॥३॥ 

वाष्पः सेश्चतामेष सम्भ्रमश्च विमुच्यताम् । 
%| अद्य राम सह रात्रा नयामि यमसादनम् ॥४॥ 

परश्वधहतस्यांद्य गतपराणस्य भूतले । 
५] रामस्य रुधिर रक्तपुष्णं पास्यसि रक्षसि ॥५॥ 

सा प्रष्टा वेचः श्रत्वा खरस्य हृदयङ्गमम् । 
८] प्रशशसर पुनः क्रूरा भ्रातरं दीप्ततेजसम् ॥६॥ 

१. रा~-श्रपणस्या । 
२. रा च~-उवाचमन० | छञअम ब--तथापि मान°। 

भ--मया च मन०। 

, भ च~--करोघोयम० | 

. भ च~-लवशेोर्मरिवोदतः 

. अ - कणजीवितम्। 

. च--इतेद्य स विमो०। 

.रा सगृह्यता० | 

, अ-०हतस्यास्य। 

९. भ च~ मद्प्राशस्य। 

१०. रा--राक्घः।| 
१२१. म~ प्रहृष्ट्वा 

८ © क)» -* क ९५ 

1 

[ 

[२ 

(४ 

[५ 

॥ क 
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ततः शुपनखीवेक्यं श्रुत्वा श्रोज्मनोहैरम् । 
१७] अत्रवीद् दूषणं नाम सेनापतिमुपस्थितप् ॥५७॥ [७ 

चतुद शरसहस्राणि मम चित्तानुव्रतिनाप् । 
१८] रक्षसां भीमवेगानां घोराणां चण्डकमंणाम् ॥८॥ [८ 

नीलजीमूतवर्णानापज्नना चछ्वर्चं साम् । 
१९] मांसरहिंसाविहाराणां बकिनां कामरूपिणाम् ॥€॥ [६ 

तेषां शर्दूज्ीयोणां महाप्यौनां महौजसाम् । 
२१] सर्वोद्योगे' स्थानां रक्षसां सौम्यकारय ॥१०॥ [० 

उपस्थापय मे क्षिपं रथ सौम्य धनूषि च। 

२२] शरांश्च चित्रान् शक्तीश्च खद्खांश्च विमलान् शितान् ॥१२।।[११ 
२७३] अग्रे नियातुमिच्छामि बटस्यास्य महाबल । 

वधाथमविनीर्तस्य रामस्य रणको विदः ॥१२॥ [१२ 
२८] इति तस्य ब्रुवाणस्य स्वणवण महारथम् । 

सदश्वैः घुबेगुक्तमा चचक्षेऽस्य दृषणः ॥१३॥ [१३ 
२९] तं मेरुशिखराकारं तप्तका्चनमूषणम् । 

२०] हिमचित्रमसम्बाधं वैडयेमयकू्वरम् ॥१५॥ [१४ 
मस्ये; गेरे्रमेमुख्यश्न्द्रादियेश्च काचनेः। 

१. भ च--शुपेणखी ० । 
२. म -- भोत्मनोहरं ° । 

३. फे रा--चितानुवार्तिनां । रा--पुस्तकेऽनुस्वारज्ञोपः पश्राष्छृतः । 

४, ब--मजनां चब ० | 

५. म~ सदस्यानां । म च-महास्त्राणा । 

६. कैराख्अम म च~ स्कच्योगसम्था० | 

७. च - तीक्ष्णान् । 

८, रा--भ्रवनीतस्य । 

९. भ--दूबर० । 
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३१] पाङ्गस्येः पक्षिमपेश्च ताराभिश्च समन्वितम् ॥१५॥ [१५ 

ध्वजिने शस्त्रसम्पन्नं किङ्धिणीकवि भूषितम् । | 
३२] सदश्वयुक्तं सापषस्तमारोहद्रथं खरः ॥१६॥' [१६ 

खरस्तु तन्महत् सेन्यं घोरवमैयुधध्वजम् । 
३५] नियातेत्यत्रवीद्धष्टो रथस्थः स्वैराक्षसान् ॥*१७ [१७ 

ततस्तद् राक्षसं सेन्यं घोरवपांयुधंध्वजम् । 
३५] निजेगाम जनस्थानान्पहोदपिसमस्वनम् ॥१८॥ (१८ 

तास्तु निधीवितान् दषा राक्षसान् मीमविक्रपान् । 
३९] खरस्यापि रथः किचिन्लगाम तदनन्तरम् ॥*१९॥ [१९ 

ततस्तान् शवरखानह्वास्तप्नकाचनमूषणान् । 

०] खरस्य मतमाङ्गाय सारथिः प्रयचोर्दयत् ॥२०॥ [२० 
राक्षपतानां सहस्राणि पुघोराणि चतुर्द॑श्च । 

३२८] निर्यातानि जनस्थानात् खरेचित्तानुबतिनाम् ॥२१॥ [२१ 
मुद्रेरायसेः शूकः सुतीक्ष्णेश्च परभ्वधेः। 

३६] खड श्चक्रे च हस्तस्थर्निययुनंकऋतषंभाः ॥२२॥ [२२ 
- न = ~ -- ---- -- ----- न 

१. खा म च-मङ्गल्य। 

२. भअ च--श्रतः परमचकः पडः- 

निक्ञाम्य तु रथस्थ त राद्सा भीमविक्रमाः | 

त्थुः सपरिवार्थेनं दूषमश्च महाबलः ॥ 

३.केरालञअ भम व-श्वर्मायुध० । 

४. म व-नास्त। 

५.कंरार्अमभमब-शचमादुधर | 
६. केभ च~ नक्त । भ पुस्तक विंशः श्लोकः 

पश्चात् प्रान्तभागे विनिवेक्ितः। 

५७, के--मतमक्ञाय 1 

८. रा म--प्रतिखाद्° । 

९, के अ-शितानु° | २०. भ व- परर ५भः। 
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भिण्डिपाेश्च निशितेरतिमातरश्च काभुकेः । 
३७] गदाभिभूसुकेः खद्गेदीतेरुग्रदशनाः ॥२३॥ [२१ 

स चोदितो रथः श्रीमान् खरस्य रिपुधातिनः । 
१] शब्देन पूरयामास स दिज्ञः प्रदिश्चस्तथा ॥२४॥ [२५ 

परहृद्धसेन्यस्तु खरः खरस्वनो 
रिपोर्वधार्थं त्वरितो विनिगेतः । 

पचोदैयन सारथियुन्नदद्श्क्ं 
४२] महाघनो मेघ इवारपवर्षवान् ॥२५॥ [२६ 

इत्याच रामायणे आरण्यकायडे खरनिथाणो 

नाम सर्षर्विशः सर्गः ॥२७॥ 

१. म~ सुखः । भ च-मुञ्चरेः । 
२. रा श-स सुस्वनो । 

ङ ब-समस्वभो । 
अ-स सस्वमो । 

३.कैञअ म ब--प्राखोदुयच् | 

छ. ° सन्चदुन् । 

५. म~ नास्ति । अ-खरतेन्यविनाशो । 

६.षेराढछवमम च~-नस्ति। 
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तै परयान्तं जयगरेप्पमश्चमेः शोणितोदकः । 

१] अभ्यवर्षन्पहामेषस्तुसुश्छो लोमर्हषेणः ॥ १ ॥ 

पपात तुरगश्चास्य स्खलितो हेमभूषणः । 
२] समे तु भचिते देशे राजमर्गे यदच्छया ॥ २॥ 

ततोऽस्य ध्वजमाक्रम्य दैमदण्डर्तमुद्धितम् | 
३] सहसैव महाक्ायस्तस्थौ गृद्धः सुदारुणः ॥ ३ ॥ 

श्यां रुधिरपयन्तं बभूव परिवेषणम् । 
$] अलातचक्रप्रतिमे परतिग्हन दिवाकरम् ॥ ४॥ 

जनस्थानस्मीपे च समागम्य खरस्वनाः । 
(४ 

५] विस्वरान् विविधांश्चक्रमासादा मृगपक्षिणः; ॥ ५ ॥ [५ 

व्यानहार चे दीप्रास्था दीक्षायां दिशति भेशवम् । 

. भ च-प्सुमश्ुभाः। 

भ च~ श) गितदुकाः। 

भ च~ स्तुमुलाः। 

भ च-ल्लामद्षणाः ) 

< < द रा--बच्ञितो । क पुस्तके 'बल्ञितो" ह्यस्य स्थाने 

केनचित्संशोध्य (स्खल्ित' इति पाठः कृतः | 

ठट अव म-ब्िनो। 

६. भ च~- परि धेत | 

७. अ~ रामम । 

. छ अ द म--हेमदण्ड सञुच्ितम् | 
९. भ ब~ प्रतिगृह्य । 

१०. भ-सुदीक्तास्या । च--प्रदीप्तायां । 

११. च-- दिशि शम्दं सुभरवम् । 

(र 
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६] अशिवा यातुधानानां शक्रुनी दैवसंज्िता ॥ ६ ॥ [६ 
ते भिन्नगिरिस्ङ्ाश्चास्तोयश्लोणितधारिणः । 

७] आकारं तदनाकाशच चक्र्मीमवलाहकाः ॥ ७ ॥ [७ 
वभूव तिमिर घोरं सुमहो महषणम् । 

८] दिशो वा त्रिदिश्ञो वाऽपि न व्यक्तं प्रचकाशिरे ॥८॥[८ 
क्षतजप्सवणेस्तु तस्मिन् काले रविभमौ । 

३] खरं चाभिभुखा नेदुः खगाः तस्थाः खरस्वनाः ॥९॥[९ 
सक्वन्धः सपरिघो भास्करं दीप्रतेजसम् । 

प्त] जग्राह काटपयाप्तिमपर्वणि महाग्रहः ॥ १० ॥ [१२ 
न चापि पवनः शीतो न शश्ची सौम्यदश्नः । 

प्र] उदयादृदितो दष्टो निष्पमश्च दिवाकरः ॥ ११५॥ [व 
उत्पेवुश्च तदानक्त ताराः खग्रोतसपर्भाः [१३ 

प] सव॑शस्तस्थिरे भूमौ जवालोद्रारिमिराननेः ॥१२॥ [र 

११३] नित्याकशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदशेनाः। [११ 
१ रपू] मलीनमीनविहगा नलिन्यः शष्कपङजाः ॥२३॥ 

तस्मिन् सुहत न बभुः पुष्पाणि च फखानि च । [१९३ 

१. घ- शकुनिर । 

२.कैराअवम- चेव संस्थिता । के--पुस्तके “संस्थित” इत्यस्य 

स्थाने '“श्गाद्ली'› इति पारोऽवाश्चीनः १रहस्तन्निखितः । 
ल~ चेव संस्थिते । 

३. दौ ख अष म--मिन्ञा गिरि°। 

४. म व~ क्षत चन््रसम | 

५५. रा-- ° श्रापि मुखा | 

६.गयाअलमब्--खराः स्वस्थाः | भ--खरस्वस्याः | 

७. भ--जप्रास । ८. ब च-काल्पयन्त° | 

९. भ-- विना नक्रं । व~-बिना चभ्द्र । 

१०. व~ सवतः । भ व~सघकाः । 
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र] उद्रूतश्चं विना वाते रेणुजंखधरारुणः ॥ १४ ॥ 
प] चीचीकूचीति वाश्चन्त्यो बध्रमुश्चैव सारिकाः। [१५ 

उल्काश्चापि सनिधाता निपेतुर्घोरदशनाः ॥ १५५ ॥ 
१२] प्रचचाल मही चापि सश्चैखवनकानना । [१६ 

खरस्य च रथस्थस्य नन्द पानस्य दुमतेः ॥ १६ ॥` 
१४] प्राकम्पत भुजः सव्यः स्वरश्चैवोपहरन्य॑ते । [१७ 

सास्चः सम्पद्यते दृष्टिः पश्यमानस्य स्वेतः ॥* १७ ॥ 
१५] चले च रुजा जङ्े न च मोहान् न्यवतत । (१८ 

तान् समीक्ष्य पषहोत्पातानुरिथतान घोरदश्चनान् । 
१६] अदवीद्राक्षसान सर्वान प्रहन् वाहिनीपतिः ॥ ̀ १८।[१९ 

महोत्पातानिमान् घोरानुत्थितान् घोरदश्च॑नान् । ̀ " 
१७] न चिन्तयाम्यहं बीयांद् व्वानिव दुषखोन् ॥१९॥ [२० 

अपि ताराः शरैस्तीक्ष्णैः पातयेयं नभस्तटात् । 
॥ ~ ~ ---------- ~ ~ ---~-~---~ 

१. मभ च-उद् गतश्च | 

२. अ-्वचाकूश्ची०। 

३.अ वम ठक-शारिषकाः। 

&. भ च--नदुमानस्य दु्तेः। 
५५. छ ब-- नास्ति| 

६. कं अ म-कोपहन्यत 

भ व~ स्वरश्चाभ्यवहन्यत। 

७. भ--साखा बभूव द्टिश्च पडयतः व्य स्वेतः । 

बट व~ नास्ति | 

८. छ ब- नास्ति| 

भ ज--उत्थितास्ताम्महोत्पातान्नश्य (नपरयद्?) य शदादणान् । 

९्गाअढव म-नास्वि। 

१० छैराठ अ ब म~~ नास्ति| 
११. अ---दुबेडम् । 



१९० वार्मीकीय-रामायणम् 

१८] प्रत्यु परणधर्पण योजये चाहपप्यतः ॥२०॥ [२१ 
राघवं तं वरोरिसक्तं भ्रातरं चास्य लक्ष्मणम् । 

२०] अहत्वा सायकेस्तीक्ष्णे नापवर्तितुप्ुस्पहे ॥ २१॥ [२२ 
सकामा भगिनी मेऽस्तु राक्षसी कामरूपिणी । 

२१] तन्निमित्तं हनिष्यामि समरे तो कुमारकौ ॥ २२॥ (२३ 
न कचित् भरापपर्वो मे समरेषु पराजयः | 

२२] युष्माकमेव प्रत्यक्षं नानृतं प्रवदाम्यहम् ॥ २३॥ [२४ 
देवराजमपि क्रोधान्म्तेरावण्गाहनम् । 

२३] वजाङ्कितकरं हन्यां क पुनस्तौ तु मानुषौ ॥२९॥ [२५ 
तस्य तद्रचनं श्रुता राक्षसी सा महाचमूः 

२७] प्रहर्षमतुरं रेमे मृत्युपाश्चवश्चं गता ॥ २५ ॥ [२६ 
समीयुश्च महालमानो युद्धदशेनकांक्षया । 

२५] सुरः सारं मुनिगणाः सिद्धाश्च सह चारणेः ॥२६। [२७१ 
समेत्य चोचुः सहितास्छंन्योन्यं पुण्यकमणः । [२७३ 

२६] स्षस्ति गोव्राह्मगोयेति रोकेभ्पश्चैव सङ्ता; ॥२७।[२८पू 

जयतां रधिरौ युधे पौ्त्यान रजनीचरान् । _ _ 
१. भ च-र्नोपावतितु° । 

२. भ--कामवारेणी | 

३. छ ब--सपरे। 

७. म- न धत । 

५. च-- नास्ति | 

६. भ--सत्तरावतवा० । 

७. अ -- हस्त | 

४. थ--समेयुश्च। ९. भ च-नेदुः। 
१०. भ च--.तास्तेम्योन्य पुण्यकर्भेशः । 

११. ब--गोघ्राह्यणेभ्यश्च | 

१२. खम ष-रघवो। 

१३. के--एकस्स्यान् । 



आरण्यकाण्डम् २८ । ३३॥ १७१ 

२७] इन्द्रो हन्ता यथापूर्वं सर्गोऽ्चाधुरराक्षसान् ॥२८॥ [२८३ 
एतान्य बहुधा ुवार्णोः परमयः । 

२८] ददृशयवांहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम् ॥२९॥ [२९ 
रथेन तु खेरो वेगादग्रे सेन्याद् विनिर्गतः । 

२९] तं दृष्टा रक्षसं भूयो राक्षसास्ते विनिहताः ॥३०॥ [३० 
दुरगामी परथुग्रीवो यद्गशञ्जमहाविषः। 

३०] दुजेयः परपरीरधः परुषः कालकरोमुकः ॥ ३१॥ [३१ 
मेषमाटी महाबादूमेहास्यो खो हिताम्बरः । 

३१] द्वादशैते महावीयास्तस्थुः भमुखतः खरम् ॥३२॥ [३२ 
महाक्पाखाः स्थूलाक्षः प्रपथी जि्षिरास्तथा । 

३२] चत्वार एते सेनाऽग्रे दूषणं परषैतो यः ॥३३॥ [३३ 

१. भ च-थथा युदे। 

२, भ--सवानसुररा ° । च-सवाम्तान् सुर° । 
राट म ब--एतश्चन्यर्व। 

भ व--पएताश्राग्ाश्च | 
ध 

%. भ---णासते विनिसूताः | 

५. अ- तुरगो । 

६. च - निःसृते । 

७. अ -- विनिगता; । 

८.लछअम ब-दृरम्रामी। 

९.राढअ म ब~-यज्ञशक्रो म०। 

१०. भ च-करवीरन्नः। 

१९१. अ-काललकडकः | 

२२. भ व~--प्रमायिः। 

१३. भ ब--श्तोन्बयुः । 
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तत्कार्मुकेराभरणे्ध्वनेश्च 
तेवेमेभिश्याप्निसमानवर्णेः । 

बभूव रूप रुधिराङ्ञनानां 
पप] सूर्योदये रक्त इवाथराक्षिः ॥ ३५ ॥ [फ 

सा भीमवेगा समराभिंकामा 
सुदारुणा राक्षसवीरसेना । 

तौ राजपुज्ौ सहसोर्धतस्थे 
३३1 मारा ग्रहाणामिव चैन्द्रसूर्यो ।॥ ३५॥ [३४ 

हइत्यार रामायणे जरर्ययकाण्डे खरोस्पातवशंनं 
नाम भष्टर्धिशः सगे: ॥२८॥ 

१. छ --शयेकण । भ ष~--यष्टजे० | 

२. अ-?राभिकामदा । ल--भिकाञुद्1 ० । 
२. ल--ददुार्० | 

७. भअ च ---सेपतस्थो | 
५. भ - सूर्यच्वन्द्रे । च ~ सूयेबिवं । 
१. केम ब-मचि। 

७. भे ब~ खरनियांणो । 

८्केराठ्भमव च--नाल्लि। 



[व-३०] = [ उन््िंशः सगः ] = [दा-२४] 
तमाश्रममनुपाप्े खरे खरपराक्रमे | 

१] तानेबोत्णतकान् रामः सह भ्रात्रा ददक्ष इ ॥ १॥ [१ 
तानुत्पातान् महाघोरानुस्थितान् रोमहषणान् । 

२] द्विषतः सेंहतान टरा रामो लक्ष्मणपत्रवीत् ॥*२॥ [२ 
इमान् पश्य महाबाहो स्वेभतापहारिणः । 

३] समुत्थितान् पहोत्पातान् सकषेप्तुमिव मानुषान् ॥३॥ [३ 
इमे रुधिरधारास्तु जन्त; खरनिःखनाः । 

५] व्योभ्नि मेधा विवधन्ते दारुणा भीमदश्चना, ॥५॥ [४ 
सधूव्रश्वस्तनाः स्वे मम युद्धाभिकांक्षिणः । 

५] रुकपपृष्ठानि चापानि विवेष्टन्ते च रक्ष्मण ॥५॥ [५ 

यादुशं हि विकूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः । 
६] अग्रतो नोः भयं परप्ठं सश्चयो जीवितस्य च ॥६॥ [६ 

संप्रहार सुमहान् भविष्यति न सक्षयः। 
७] आख्याति दक्षिणो बाहू स्फुरमाणो सुदूमुहुः ॥७॥ [७ 

१. च--तैदोर्पात० । 
२. ला--विद्िषः। 

३. म~ मास्ति | 

४. रा- वेगा | 
५. भ चव-गद्भार्णाः। 

६. च~--सधृत्राः श्च° | 

७. अ भ च- विचेष्टन्ते | 

<. अर्म व~न 

९. भ च~भमयमास्याति मे । 
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सन्िकषदचे नो वीर जयः शद्खुपराजयः। 
८] सरुभमावं प्रसभ्न च तव वक्त्रं हि रक्ष्यते ॥८॥ [< 

उथतानां हि युद्धाय येषां भवति र्म । 

£] निष्पमे वदनं दीनं तेषां षिद्यात् पराजयम् ॥९॥ [९ 
अनागतषिधानं च कर्तव्यं छभलक्षण । 

११] आस्मदेश्च सदा बीर पुरूषेण विपरिता ॥१०॥ [११ 

त्ये एृीत्वा तु वैदेहीं शषरषाणिषनुधरः । 
१२] गुहमाविश्च शलस्य दुर्गा पादपसदताम् ॥११॥ [१२ 
१७३] परतिकूरितुमिच्छापि ने तु बाक्ष्यमह त्वया । 
१५५प] ख्यापितः खरवसि मया गम्यतां वीर मा चिरम्॥१२।।१३ 

एवमुक्तस्तु रामेण सीतामादाय रक्षणः । 

१६] सक्षरं धनुरादाय गुहादुरग सपाश्रयत् ॥१३॥ [१५ 
तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया । 

. भ च-सश्चिकद । 

. भ--सुमुव च | 

. च~--प्रयनल्न । 

. ब~ च) 

कैराल अ बम--ग्डधतानाम्। 
कै रार अ--तेषाम् । 

के रा--विन्धाव् । 

भ--अपदेश । च-भाषपदं | 

99 9 @ क = @ + ~ व~ ततुकमेन | 

. अ म--पािषनु° । 

१९१. के-गुहामाधिश्षय ॥ 

१२. कट अम ब-ननु° | 

१३. भ-गुशं हग । 

1 © 



आरण्यकाण्डम् २९। २२॥ ९९१५ 
९4 स 

१७] हन्तेतद् युक्तमभिव्यु्ता रापः क्वचपादंदे ॥१५) [१६ 

स तेनाभ्रिपरकाशेन कवचेन विभुषितः । 

१८] बभूव रामस्तिमिरं विधूयाकं इवोदितः ॥१५॥ [१७ 
स चापमुधस्य महच्छरांशवादाय बीर्यवान् । 

१९] बभुवापस्थितस्तत्र ऽ्यासखनेः पूरयन् दिशः ॥१६॥ [१८ 
सधूमरशिखराश्चास्य तृणस्था जज्वलुः श्रराः । 

प] पवैतानामिबौषध्यः मूर्येऽस्तं समुपागते ॥१७॥ [प 
द्विगुणं पौरुषं चास्य तेजश्च प्रयपद्यत । 

प] उमेयः सागरस्येव यथा पर्वणि पणि ॥१८॥ [प 
ततो देवषिगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः । [१९ 

२०] ऊचुः परमसन्तप्ता गुद्यक्राश्च परस्परम् ॥१९॥ [२०३ 

चतुदेश्चसदस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् । 
२१] एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं मविष्यति ॥२०॥ [२३ 

कमनो विदिते योऽयं यथा च वघुधां गतः। 

२२] मानुषीं हि तनुं रवा लेहाननो विक्छवं पनः ॥२१॥ [प्र 

प्र] इति चिन्तयतां तेषां रामे च युधि संस्थिते । 

नदन्ती हि चमृक्तेषां र्सां मीमकमंणाम् । 
२३] नानाविहृतवेषोणां रामाश्रममुपाद्रवत् ॥२२॥ [] 
२४] तिष्ठ राम हतोऽसीति दृष्टा विृतदशेनाः । 

१. भ म-चमाइच | 

2. अम ब-महद्वापमादाय। 

३. छ ब--बभूवानुत्थितः | अ-बभूवात्रस्थित० । म-बभूवान्नस्थि० | 

४. अ--नेदते हि । नदत ह । 

भ च---नदतीति । 

५. क्रैराङअम व--गेजञानां। 

६. च-रिपु । 
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प] विपदैमाना वुधा शून्ये विल्लन्धमागेताः ॥२३॥ [ष 
फ] नानाप्रहरणा घोरास्ततस्ते राघवश्रमम् । 

२४३] अभिपेतुरभिक्रर्ढाः स्वेतः परिवाथ वै ॥२५॥ [प 
विप्रकीणांस्तु तान् दृष्टा सुबहून राप्षस्षभान् । 

२५५] साक्षो् राक्षसमुख्यांश्च स खरः सन्न्यवतंयत्॥२५॥[ प 
सभ्िवत्यं तु तत् सेन्यमेकस्थममवत् तदा । 

२६] पिण्डितं श मवत् सवं यथा युथो विषाणिनामर् ॥२६॥ [प 
तै ठु गम्भीरनिहादं पोरवर्मीयुध्वजम् । 

२७] अनीकं यातुधानानां समन्तात् भरयह्यत ॥२७॥ [२७ 
वीरनादान् विरजतामन्योन्यमभिधावताम् । 

२८] चापानि विस्फारयतां ज़म्मतां चाप्यभीक्ष्णशः ॥२८॥[२८ 
प्रघुष्ट हस्मानानां तजंतां चाभिधावताम् । ̀ ' 

२९] तेषां स वुयुखः शब्दः पूरयामास तह वचनम् ॥२९।[२९ 

१. रा ख--विमन्दुप्रा० । भ ~ बिमरैमाना | 

म व~ विनदुमाना 

२. अ च-विभन्धमा० | 

३.कैराख आ म--राख्लाभ्रमम्। म च--राममाभमे। 

9७. भ च-2रतिक्रुदधाः। 

५. भ व-ङणाद् | 
६. अ म-रङ्सससुख्यां । 

भ च--राक्षससुख्यश्च। 

७. दु रा-सनिनश्रय । भ च-संनेवृतं । 

८. भ व--यूथ। 
९. अ व---खमांयुघष्वजम् । 

१०. म च--प्रदु्ेमस्षमानानां गजेतां चाभिधावताम् । 

१९. केराभ ष-सुतुमुल्लः। 
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तेन शब्देन वि्रस्ताल्लापसा वनचारिणः । 
३०] दुदरबुयत्र निःशब्दं पृष्ठतो नावलोकयन् ॥३०॥ [३० 

अभवन्निष्पभः सूयेस्तिभिरेण समाहतः । 

३१] मारुतः प्रतिकूलश्च राक्षसानामभूत् तदा ॥३१॥ [प 

तत् त्वनीकं महावेगे रामं समुपचक्रमे । 
३२] हतं नानापरहरणेप्रमानाणबोपमम् ॥३२॥ [३१ 
३] रामो हिः वितरन् चरुः सर्वेतो रणपण्डितः । 
प] ददे खरसेन्यं तत् समन्ताद् युद्ध कांक्षिणम् ॥३३॥ [३२ 

३५१] विनोयेव धनुर्घोरं वृणादुद्धस सायकान् । 
कोधमाहारयत् तीतर वधाथ सवेरक्षसाम् ॥३४॥ [३३ 

३५] दृष्मेक्ष्थः सोऽभवत् क्रोधाद् युगान्ताभ्रिरिव ज्वलन्॥ २५।॥[३५य् 
तं दष्टा तेजसायिष्टं विव्यथुरनऋतषमाः । [३५३ 

३६] दक्षस्येव क्रतु हन्तुमुश्चतस्य पिनाकिनः ॥३६॥ [३५५३ 
त ठुद्षटा स्थितं रामे संकरद्धं धृतकामुंकम् । 

प] स्थितपरेकपदे सेन्यं सहसा तदकम्पत ॥ ३७॥ ˆ [प 
सेन्यं तु स्थितमालोक्य निश्चलं पवैतोपमम् 

२६] पाश्वस्थं दषणं द्धः खरो वचनमव्रवीत् ॥३८॥ [पि 
न योत्रास्ति नेदी तेवां स्थितमेकपदे बलम् । 

%०] किमर्थं ज्ञायतां तावच्छीध दूषण गम्यताम ॥३६॥ [प 

१.करार्बम--बल्चारिणः। 
््े, 1९ [१ 

४. करअ म--रमे।३. करम च--°्भ्पि। 

४.कैराङअ ब म--विरं स्वकः 

५.गाखअम म च~-विनम्येव । ६. ठ ब--दुष्पेङः। 
७. कैराङढअमष कतमः । ८. ब~--नास्ति | 
९. म~ निश्रखो । १०. व~ नास्ति | ११. अ--घरावास्तिनबा। 

१२. अ म-माया। 

"~~~ --- ~ ----~~~ * 
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एवमुक्तस्ततो वीरो ̀ दूषणः परवीरहा । 
ह] खरस्य वचनादेवं सैन्यमध्ये भिनिःदतः ॥४०॥ [प 

रथेन दूषणः शशीघ्रमग्रतश्चावशोकयन् । 
४१] स ददश्चं ततो रामपग्रतो विधृतार्युषम् ॥४१॥ [पष 

शराचिषं सुसक्रद्धं दग्धुकाममिवानख् । 
पप] सं नित्य रथेनैव दूषणः शशरदूषणः ॥५४२॥ [ष 

४२३] उपगम्य खरं वाक्यमतिसंक्रद्धमव्रवीत् । 
रीमः प्रतिमुखे बीर सचापः पर्ंवस्थितः ॥४३॥ [षि 

७२३] तस्य ्रा्ादिदं सेन्यं स्थितं न परिसपेति । 
न खल्वाख्याति ते कश्चिद् रामोऽयमिति सेस्थितः।॥५५। [र 

प्र] राक्षसानां विषादेन से मयां परितकितः। 
रामस्य संमुखे सूत रथं नोदय मे द्रतम् । 

ए] एकस्माद्धि बड अस्ते विक्षतीवे' परस्परम् ॥४७५॥ [पि 
एवमुक्त ततो ' ` राम रथेनाभ्यद्रवत् खरः । 

४५] तं दृष्ट्रा सवसेन्यानि भाद्रवेन् दृरमेग्रतः ॥४६॥ [7 

हतया रामायणे भारययकाण्डे खरतेन्यस्तम्भो 

नाम स्लश्रि्चः समैः** ॥२९॥ 

भन 

१. म--वृरा। २. च-नास्ति। ३. च--बखनादेव। 

४. भ व--पेग्यमध्याद् | ५. भ च--मग्रतोप्यवङोकयन् । 

६. राम--विद्रुतायुषम्। भ च-विततायुधम् । 

७. भ ब- सन्निवृत्य । ८ भ च--एष राभः प्रमुक्ञ । 

९.भ--पथास् । १,. के-बिकषन्तीव । ११. भ च-एवमुक्रस्ततो । 

१२. क - पराद्रबददू९. । 

९३. अ--पकोगन्ि्षः । केरारमभवम च~ नस्ति। 
१४. ब~ समस्मा षिनं इश्यते । 



[व-३१] = [ तिश्चः सैः] = [दा -२१] 

अवित्रस्त तौ तं दृष्टा राघवं रिपुघातिनम् । 
१] ददशांश्रममागम्य खरः सहपुरंःसरः ॥१॥ [१ 

ते ष्टा द्विगुणं कद्धश्चापमुधम्य सत्वरः । 

२] रामस्याभिमुख सूत चोदयस्मेतेयुवाच ह ॥२॥ [२ 

स खरस्याङ्नया सूतस्तरगांस्तानचोर्दयव् । 
२। यत्र रामो महाबाहूरेकस्वुं धुनुते धनुः ॥३॥ [३ 

ते त् निष्कान्तमारक्ष्य राष्ै रिपुधातिनम् । 
४] नन्दमानं महानादा; सचिवाः पर्यवारयन् ॥४॥ [४ 

स तेषां यातुधानानां मेध्ये रंथैगतः खरः । 
५] ब बूव मध्ये ताराणां लोहिताङ्गः इव ग्रहः ॥५॥ [५ 

~न ^ 

१. 

२२. 

३. 

ततस्ते क्रूरकमोणः करुद्ध; स्वे निश्नाचराः । 
"~~~ -~----------~--~------~---~-~-----+*----- ----*-* 

भ ब~ भवषटम्ध | 

रा-शखत । !? 
च -शुरितः पाडः । 
भ च-सूत। 

. अ -चादयस्ेति वाच ! 

. भ च- गगांस्ताननादुयत् । 

. कै--“कस्तु धुनते । भ-- कस्तद नुते । 
. क~त । 

. अ च-निष्पतित दष्ट्वा | 
१०. 

१२. 

१२. 

१३. 

व म ब--नदेमानाः | अ~ नन्धमानाः। 

भ च-महानादन् | 

भ--मभ्यगतरथः । च- मभ्यं रथगतः। 

म-- बडाः ?। 



१५० वाद्मीकीय-रामायणम 

६] रामं नानाविषैः शसेैरभ्यवषंनं सुदुर्जयप् ॥६॥ [७ 
मुद्गरेरायसेः शुः प्रातैः खद्धेः पर्वधैः । 

७] राक्षपाः समरे रापं निजध्नुस्तीत्रविक्रमम् ॥७॥ [< 
ते बरखाहकसङ्काश्चा मष्ानादा पहावखाः । 

८] अभ्यवर्षन्त काकुत्स्थं यातुधाना जिघांसवः ॥८॥ [९ 
ते रामे श्ररवषांशि सष्टन् रक्षसां गणाः । 

९] शेटेन्द्रमिव षाराभिर्वषेमाणा महाधनाः ॥६॥ [१० 
स तैः परिरतो घोरैः काकुत्स्थो रक्षसां गणेः। 

१०] ऋषिभिश्च पहादेबो इतः परिषदां गणः ॥१०॥ [११ 

तानि युक्तानि शक्लाशि समन्तात् तेनिक्षाचरेः । 

११] प्रतिजग्राह काङुत्स्यो नदीकेगानिवोदधिः ॥११॥ [१२ 

स तेः प्रहरणर्धोरे भिन्लगातेनेः विव्यथे | 
१२] रामः परदीततहूभिर्व्ेरिव महीधरः ॥१२॥ [१३ 

स बिद्धः प्षतजादिरुंधः सवेगत्रषु राघवः । 
१३] दिवाकर इवाकाशे सन्ध्याऽत्रेबेहूभिर्वृतः ॥१३॥ | 

विपेददेवगन्धवांः सिद्धाश्च सह चारणैः । 
१४] एकं सहसेवहुभिैष्टा रामं समादृतम् ॥१४॥ [१५ 

~~-------~- - ~~~ 

[+ 

. भ व-ःरभ्यवधेम्त दुजंयम् । 

. अ च--परस्वचेः । 

, को रा--वर्वमानाः। 

8 ८४ .& © , भ च~ पारिषवां 

५.८ व~ मुकानि । 

६. भ ब--मिश्षगात्रो नम 

७. ठ व--ङतजाविदधः। 

< उऊ~-निषेदु° । 

(9 



आरण्यकाण्डम् ३० । २१॥ १४} 
अथ रामो प्रहातेजा पण्डलीकृतकाभुकः । 

१५५] ससज विविधान बाणान् शतश्चोऽथ सहस्रशः ॥ १५।।[१६ 
दुराधषान् दुविषहान काटपाशोषमान् रणे । 

१६| मुमोच क्िपमायस्तः शरान काचनभूषणान ॥१६॥ [१७ 
ते शराः खरसेन्येषु मुक्ता रामेण लीलया । 

१७] आददुः समरे प्राणान् कार्पाक्चा इवोधताः ॥१७॥ [१८ 

भिचा राक्षसदेहांस्ते शरा स्धिरभुषिताः। 
१८] अन्तरिक्षगता रेजुर्दीप्राभ्रिसमतेजसः ॥१८॥ [१९ 

असंख्येयाश्च रामस्य सायकाश्चार्पमण्डलात् । 
१९] िनिष्पेतुमंहाबेगा रक्षतां पाणहारिणिः ॥१९॥ [२० 

नैषेनेषि ध्वजाग्राणि चमाणिं कवचानि च। 
२३} चिच्छेद रापः सहसा श्चतश्चोऽथय सहस्क्नः ॥२०॥ [२१ 

राक्षसानां तथा बाहून् सहस्ताभरणान् बहून । (२१ 

प्त] उश्तान सायुधान युद्धे चिच्छिद् रापसायकाः ॥२१॥ [प 
ततो नालीकनारायेस्तीकष्णाग्रश्च विकेमभिः । 

म --“ङृत कासुंकम् | 

के -- दुरादशान् । भ च--दुराधरान् । 
भ--समुमाच ख इङमायस्तः। 

रयाअवबरभ-अदुधरुः। 

रा-रम। ट ब-काढ) 

म-चुरितः पाटः | 

अ-सायकाश्रा० | 

७. च~ बमा | 

८. रा - कण् । 

९. दे--चिख्डेद् । रा अ म-चिष्डैदे । ब--चिञ््ठिदे । 
१०. छ -- विकार्मेमिः । ष म~ बिक्िामेः। 

= % & ५ << 

+ 



वारमीकीय-रामायणम् 

२७] भीममातेसरं चक्रर्भिद्यमाना निक्नाचराः ॥२२॥ [२४ 
तव् सेन्यं निश्चितेवणिरर्दितं पर्ममेदिभि ; । 

२८] रमेण न पुखं छेमे छष्कं वनमिवाग्निना ॥२३॥ [२५ 

ते शुखक्षक्तिपरिपान् मासान खडगान् परश्ैषान् । 
३८] चिक्षिपुः परमक्रुद्धा रामाय रजनीचराः ॥२५॥ [२६ 

तच्छकछ्लवर्ष सुमहद् विमुक्तं रजनी चरेः । 
प्र] असंभ्रान्तो रणे रामः भरतिजग्राह वीयंवान् ॥२५॥ [प 

परतिग्रह्य च तदं वर्षं निमीरित इषामवत् । 
३पू] तेषां बाणेः सुनिशितेराददे रघुनन्दनः ॥२६॥ [ष 

श्षिरांसि बाहून सासींश्च विमटंश्च परश्वधान् । 
7३] हस्तान् सहस्तामरणान् धनूषि कवचानि च ॥२७॥ [प 

समर््रदेरैनिहतेनिशचैरेः 
श्विरोभिरुद्वासिकिरीरकुण्डलेः । 

मुजेपुजङ्पतिमेश्च साडे. 
एप] विचित्रितौ तत्र रणे बभूव भूः॥२८॥ [प 

१. म-माममांतस्वरं । भ च--गमातेस्वनं । [र 

२.राअ म--ममबेदिभिः। 

>. क-खडगपरश्व । भ च-खडगान्परस्व० । 

४.राटख्ञअबम-वने। 

५९. म च~ तु) 

६. व~त । 

७.भ च-प्रस्वचन्। 

८. ड समप्रदेहो । 
९. ठट-निशांवरः ! 

१०. छ~-सागरेः † 

११. भअ ल-विचित्रघोरास्तरुणेव । 

१२.गाअ व म-बभूषतुः। भ च-मूवैमौ। 



आरण्यकाण्डम् ३०। २९॥। १५३ 

ततस्तु रामस्य श्षरास्तजीषिता 
निक्षाचराः सेप्रतिपेतुरदिताः । 

विध्य शस्ाण्यपरे बिदुदरबुः 
प] समीक्ष्य रामस्य पराक्रमं रणे ॥२९॥ [ष 

इत्या रामायण भ्नारण्यकागडे खरसेभ्यभङ्को 
नाम त्रिशः सगः ॥३०॥ 

१. च--शराख° ? 
२. व~ विष्टभ्य ! 

३. भ ष~-नास्ति। 
न्दे 

ध.फराढछवममव-नास्वि। .. 



[व-३१,३२] = [एकत्रिंशः सगः] = [दा-२५,१ 
३५५] तान् सवान् पुनरादाय समाश्वास्य च दृषणः । 
३६३] अभ्यधावत काकरुर्सयं क्रद्धः करद्मिवान्तकम् ॥१॥ [३० 

अथ ते राक्षसा भूयो दृषणाश्रयनिभैयाः । 
३७] राममेवाभ्यधावन्त सारताशिष्छायुधाः ॥२॥ [३१ 

9७३] तदद् पुतमभुद् युद्धं तुमं ोपहषणम् । 

प्त रामस्य च महाबाहोः पुनस्तेषां च रक्षसाम् ॥३॥ [३३ 
तदुदूमाणां नगानां च वर्ष प्राणहरं महत् । 

पप] प्रतिजग्राह धर्मात्मा राधवोऽमोपपायकेः ॥५॥ [स.,२६,३ 
परतिग्र्ै तु तड् वर्प पुमहत् पवंतोपमम् । 

स२२,५)]सुक्रोध राघवस्तेषां वधे चेव मनो दधे ॥५॥ [४ 
स तु कोधसमागिष्टः श्चमेविङृभ्तनैः । 

प] शरेरभ्यहनत् सेन्यं सवेतः सहद्षणम् ॥६॥ [५ 
विमुखीय ररषीसि दषणं च महावरम् । 

प] तस्थौ ̀  चासंभ्रमो" रामः प्रदीप्रानरसक्िमः॥७॥ [२ 
~~~. *-„ -, ~~~ *- 

१. भ च-राममदाश्यु धावतः 

४. भ च-काततााशण०। 

३. अ~-परिगृह्य । 
४. रा अ--°विकृतनैः । ष ठर श्रमदविहृन्तनेः । म--एक्रमेदविक्- 

तनः । भ व--°निङृम्तनेः | 

५. म - शररश्य्नत् । 

६. रा--विमुखीकतर शंसि । 

७. म-वस्थौ चास्मा ! इस्यपपाटः | 

अ--तस्थावसन्नम | 

८. ठक ञअमब---छसमप्रभः। 



आरण्यकाण्डम् ३२१ । १५॥ १५५५ 

राक्षसास्तान रणे भम्नान् शषा रामेण धीमता । [7 
६] रथस्थो दूषणो रामे शरवर्षैर ् ाङ्किरत् ॥८॥ [६उ 

सोऽतिविद्धः शरस्तेन सर्वगात्रेषु राघवः । 
प] कोधमाहारयत् तीत्रै दूषणं पति वीयेवान् ॥९॥ [प 

स चापमायम्यं रणे दूषणाभिमुख॑ः स्थितः । 
६] मुमोच निरितान् बाणान वज्राणीव शतक्रतुः ॥ १०॥ [)२ 

ततोऽस्य ध्वजमेकेन चतुभिश्चतुरो हयान् । 
प] ज्रिभिच्िवेणुं षरमार्मा द्वाभ्यां तु रथसारयिम् ॥११॥[7 
 निङ्कस्वं राघवः कद्धः शरेरभिशिखोपमेः । 
२] आयुधानि च स्ांणि चिच्छेद रघुहस्तवत् ॥१२॥ [प 

स हताश्वो हतरथो भूमौ तिष्ठन् निक्ञाचरः। [रप् 
प] गदां चिक्षेप रामाय प्रदीप्ठामश्षनीमिव ॥१३॥ [र 

तामापतन्तीं चिच्छेद राघवो निरितेः शरैः । 
प] दूषशोबहुमिर्बीरौविन्याध रघुह्तवत् ॥१५४॥ [7 

ततः सेनापतिः" कद्ध द्षणः शश्रदूषणः । [६प् 
११] जग्राह परिघं घोरमायसं वज्रसन्निभम् ॥१५॥ [९उ 
१ 3 ४ १. च-मभ्नान् । पि न ~~ क (८: 

२. छख म--मायस्य । अ-7मानम्य। 

३. अ ब~-?"ममुखं ७. अ--वाण्यान् | 

५.भ च --भतः परमधिकः पाठः- 

दुणोपि शरार्ता च्णान् उवक्ितान् सुजगानिव । 

रामायाभिमुखा गद्य क्विषन् शतसहस्रशः ॥ 

अथ रामो महावाहुस्तृशसुद गृह्य त्रायकान् । 

६. भ च--न्यङृन्तद् । 
७. भ श--चाषटभिबो० | 

८. म - सेनापविक्ो । 

९. षछैराङ्अम ब--परमं। 
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वेष्टितं काथनेः पेत्रेवंलवानन्तकोपमेः | 
१२] आयसेः शङ्कभिर्दीपिः संयुतं शोणितोक्ितम् ॥१६॥ [१० 

वज्नाशनिसमस्पर षैरिधं परर्दारणम् । [११ 
१३] श्रासनं सर्वभूतानां काशनाद्गदधारिणम् ॥१७॥ [प 

ते महोरगसङ्काश शदीता परिधं रणे । 
१४] दृषणोऽभ्यपतत् वु्ण हतोऽसीति वदन् रणे ॥१८॥ [११३ 

मत्सयामास संक्रुद्धश्चित्र विस्फार्य कायुकम् । 
रे रे रक्नोधम | करूर ठथा तव पराक्रमः । 

फ] प्रतियुध्यस्व समरे मया सार्धं निक्षाचर ॥१९॥ [फ 

ये त्या भक्षिताः पूर्वं दण्डकारण्यवासिनः ।` 
पष] द्रक्ष्यन्ति ला मृते तेऽद्य मुनयः सश्चितव्रताः ॥२०॥ [स 

राधवेणेवसुक्तस्तु दूषणः परुष वचः । 
फ] परत्युवाच तदा रामर कोपरिस्फारितेक्षणः ॥२१॥ [छि 

भाकृतान राक्षसान् हत्वा शूरोऽहमिति मन्यसे । 
पि] परिघस्य प्रहारं तु सहस्व मम सयुगे ॥२२॥ [प 

१. य--पटे°- 

२. म --°नम्तकोापमेः | 

३. अ -- परध । 

४. कोराङञअवब म--परदारुणं। 

५.केराअल्म ब--महवेगसकारो । 

६. के रा-गदीतं परिषं । क म ब--गृहतिं परिधं | 
अ~ गृहीतपरम 

५ ष्टेराख्अमव भ~ नास्ति । भ~ पश्चादिव प्रान्तभागे बिरिक्य 

मूर सन्निहितं प्रतीयते | 

केरा म--गवित्फुीरेषशशः। 
भ~ °विस्फायतश्णः । 

£ 
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एवसुक्कता ततो रक्षो राम रक्तान्तरोचनम् । 
प] तु्मानः खपैरिध राघवाभियुखो ययौ ॥२३॥ [ए 

तस्याभिपततः संख्ये दृषणस्प स राघवः । 

१८] द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सह्ताभरणौ भुजौ ॥२४।॥ [१२ 
तस्य च्छित्वा युजो राम प्रहसन् रघुनन्दनः । 

५] ज्याघाततङशब्देन रक्षां मयर्मांदपे ॥२५५॥ []र 
भूदिशं खं च घोषेण सर्वंतोऽप्यनुनाद्यन् । 

प] परिषं च महाघोरं पातयामास पर्यतः ॥२६॥ (प 
ततस्तस्य महाकायः पपात रणमूधनि । 

१९ परिधटिङछन्नहस्तस्य श्क्रध्वन इवाग्रतः ॥*२७॥ [१३ 
स कराभ्यां विज्षीणाभेयां पपात भुवि दृषणः । 

२०] विषाणाभ्यां निकृत्ताभ्यां विषण्ण इव कुञ्जरः ॥२८।। [१५ 
"~= -~----~~- ~~~ - (~ ------~~-~----~---~-----~----~-~~ ~~~ ~------------- -* 

१. कौ--उद्मानः। 

२. के रा म--परिषं घोरं। 
अ-सखपरिषं । 

भ चं-उयम्य परिघं । 

३. म-शिराभ्याम् , 

४. के भ च--मयमादधव् | 
रा-- नयमा भरत् । 

छ ब -मयमादुद | 

५. अ --मूर्वि्सखच। 

8. भ व-महवेगः | भ--पुस्तके चस्य स्थाने (महाकायः' इत्येव पाठः 

प्रान्तमपे पश्चाद शोधनसरूपेण केनचिक्षिखितः । 

७. भ च-परिधः छिन्न° । 

<. रा--कारदय शिचितः । 

९. भ च --विदीणंम्याम्। 
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ष्टा सपरिषं भूपो पातिते' तेन तद्रणे । 
२१] सामु साध्विति भुतानि रात्रे परयप्रूनयन् ॥२६॥ 

एतस्मिन्नन्तरे क्रूरा विक्रान्ता राक्षसाञ्लयः । 
प्त] महाकपाः स्युखाक्षः भमाथी च महाबलः । 

२२] सहसाऽभ्यद्रवन् राम म्रत्पुपाशव शं गताः ॥३०॥ 

महाकपालो विमं शुलयुचम्य राक्षसः । 

२२] स्पृलंक्षः पैष्टे एधै पमाथी च परश्वधम् ॥३१॥ 
ृष्टवापतमानांसतान् राघवः सायकरेसिभिः | 

२४] तीक्ष्णप्रेरभिजग्राह सत्कारेरतिथीनिष ॥३२॥ 
महाकपाटस्व शिरश्िच्छेदेकेषुणेव सः । 

२५] बाशेश्च बहूमित्तीक्णेः ममाथ परमार्थिनम् ॥३३॥ 
स्थुखान्षस्याक्षिणी तीषणेः पूरयामास सायके; । 

[१५ 
[१६प् 

[१७ 
[१९३ 

[१७३ 

[१८ 

[१९ 

२६] स पपात क्षितौ छिन्नो तरिनिङृत्तो यथा द्रमः ॥३५॥ [२० 
ततः पावकसङ्काशेः शरेहेमविभुषितैः। 

२७] जधान शेष तेजस्वी राक्षसं सेन्यमाहवे ॥३५॥ 
ते सक्मपुङ्खा विश्षिखा रामकामुकनिःसताः । 

[क 

२८] निजष्नुस्तानि रक्षांसि वज्ञाणीव महीधरान् ॥३६॥ [२८ 
रक्षां तु शतं रामः शषतेनेकेन पर्तिंणाम् । 

२९] सस्र च सदस्रण जघान रणापूर्ध॑नि ॥२३७॥ 

१. भ च दूषणे प्रतित रथय । 

२. क रा--्थूलाक्षं | 
३. कराल अ श्र मपि गरद्य। 
४. भ च-परस्वघम्। 

५. ट~-सकर० ! 

8. छ ष- नास्ति| 
न्ड 

५ कराठङ्ञ म च-- पत्त्रिणा 

ष 
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ते छिल्लवमाभरणाः छिक्नभिन्नश्तिरोरुहषः । 
३०] निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥३८॥ [३१ 

तर्मुक्तकेशे+ समरे पतितैः श्ोणितोक्षितेः । 
३१] रराज वुधा कीणां मले वेदी कुशेरिव ॥३९॥ [३१ 

षणेन तद् बलं सर्वे तदानीं हेतराक्षसम् । 
३२] बभूव निरयग्र्यं मांसश्षोणितकदंमम् ॥४०॥ [३२ 

तेभिन्नगिरिसङ्काशेः पतितेर्बारणोपमेः । 
६] निभ्शन्दमभवत् सर्वे दीनं निहतराक्षसम् ॥४१॥ [र 

चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां मीमकपणाम् । 
३४] हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥४२॥ (३३ 

तस्य सेन्यस्थ सवस्य खरः शिष्टोऽतिपौरुषाव । 
३५] राक्षसस्िशिराश्चेव रामश्च रिपुर्खंदनः ॥५३॥ [३.४ 

ततस्तु तद् भीमबलो बं रणे 
समीक्ष्य रामेया हतं च॑ टीखर्या । 

तथेति राप सवरं; खरः स्वयं 

३६. समाससादेन्द्रमिवासुरेश्वरः ॥४५॥ [२५ 
इत्याख रामायणो अरण्यकाण्ड दृषणवधो 

नाम पृक््रिशः सर्गः ॥(३१॥ 

. अ च-छिन्नमिन्नरिरोघराः। 

भ च-तदा निहतराक्षस्म्। 

अ म-निरपकं च । ठछा--नियतप्रख्य। 

.भच-रामं रिइुनिस् (ष्?) दन। 
५. के--बलो वख) । भ च--°बतोपमं | 

£. ट-रण । 

७. भ च- बल्ल यथा 

८. म ख-- रथन । 

९. भ व~ महता ; 

०८ & छ ‰ | 



[ वे-३३ ] = [ हत्रिशः सगः ] = [दा-२५७] 
तदृ दृषा राक्षसं सेन्यमनिग्रा् महाबलम् । 

प] हतमेकेन रामेण दृशं च निपातितम् ॥१॥ [1 
खरं च रामामिमुख परयान्तं बाहिनीर्पतिम् । 

१] राक्षपचचिश्चिरा नाम स्भिनर्वदमत्रवीत् ॥२॥ [१ 
मां नियोजय विक्रान्तं सश्निवतैस्र साहसात् । 

२] पश्य रामे महाय सेयुगे विनिपातितं ॥३॥ [२ 
परतिजानामि ते षीयात् ससेनायुधमालभे । 

३। यथा रामं हनिष्यामि रिपु बे स्वैरत्तसाम् ॥५॥ [३ 
अहे वार्स्यं रगो प्युरेष वा समरे पम । 

४] विनिवत्ये रणोत्साहं सुह पे्षफो भव ॥५॥ [४ 
हृष्ठो वा ` इते रामे जनस्थानं गपिष्यसि । 

५५] मयि वा निहते राम सयुगायोपयास्यसि ॥६॥ [५५ 
खर्चिक्षिरसा शेष मृत्युकाले प्रसादितः । [६प् 

६ एवमस्तिति तद् वाक्यं ष्टो राक्षसोऽब्रवीत् ॥७॥ [पि 
~~~---------------------. 

१. भ च -भमनिप्र्च। 

२. म--दषिन | 
३. म--प्रयात | 

७. अ~ वाहिनीपतिः ` 

ब-- नस्ति | 

५. के रा म~ सशिष्य । 
१. अ-बिकान्त | 

७. भ च --ख निपातित | 
८.अडबममच-चास्य। 

९. अ म~ पर्ष्षको { । 

१०. के इतो, 
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ततः पहृ्ट्चिक्निराश्चापमुश्म्य वीयेवान् । [प 
७] गच्छ युद्धेऽभ्यनुन्वातो राघत्राभियुखो ययौ ॥८॥ [६३ 

एतस्मिन्नन्तरे सेन्यं समरे रक्षसां महत् । 
८] अन्वेव तं त्रि्जिरसं हतशेषे न्यवर्त ॥९॥ [१ 

त्रिशिराश्च रथेनेव वाजियुक्तेन भास्वता । 
प्र] अभ्यधावदथो रामे भिशरङ्ग इव शैलराट् ॥१०॥ {७ 

शरधारासहस्राणि महामेघ इवाखजःतं । 
९| व्यशटजंत् घश्च नादं जलक्लिनिस्य दन्दुमेःˆ ॥११॥ (८ 

आपतन्तं त्रिशिरसं रणे संपरक््य राघवः । 
१०] चक्षुषा चातिजग्राह विधून्वन् समरे श्षरान् ॥१२॥ [९ 

स सम्परहारस्तुमुलो रामर्रिक्षिरसोल्तयोः । 
११] बभूव हृदयायासी सिंहकुञ्जरयोरिव ॥१३॥ [१० 
१३३] ततच्िक्िरसा बाणेशलाटे ताडितस्जिभिः । 

अम्षीं कुपितो ' "रोषाद् रामो वचनमव्रवीत् ॥१४॥ [११ 
१४] अहो सग्रापञ्चौण्डस्य रक्षमो बलमीदश्षम् । 

पुष्पैरिव शरैरस्ैररारेऽस्मि परिक्षतः ॥१,५॥ [१२ 
 १रा-स्वनुश्चातो। = 

२. च --`भिसुख । 

२३. भ-ज्रिशिरश्च | 

५. भ च ----चावदथी | 

५. कृ --त्रिक्चीषे (श्रयं पाठः पुनरपरकरेण शोध्य प्रार्तमागे न्यस्तः 

६. भ र-ईहरस्जन्। 

७. कौ रा-भ्यस्अन् । 
<. अ-दुमेतेः । 
९, म च-चचुषा)। 

१०. म -र्पितो | 

११. क~ परिक्षितः | 
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१६] मया प्रतिग्रहीताते श्षराश्वापमुखार्च्युताः । [1२ 
प्र] ममापि प्रतिग्रहणीष्व सायकान् प्रहरामि ते ॥१६॥ [१२ 

एवमुरेका भुसंक्रदधः शरानाशीविषोपमान् । 

३१] ्िक्ीर्पोरसि संक्रुद्धो निचखान चतुर्दश ॥१७॥ [१३ 

चतुभिश्च चतर्भिश्च वुरगांस्तस्य मागंशेः । 
३२] न्यपातयत तेजस्वी चतुरो रथयोनितान् ॥१८॥ [१५ 

सायकेश्वाष्मिः सूतं रथोपस्थादपातयत् । 

३३] रामश्चिच्छेद बाणेन ध्वजं चामितविक्रमः ॥१९॥ [१५ 

तैत हतरथात् तस्पादापतन्तं निशाचरम् । 
३५] विभेद तर॑सा रमो हदये दश्षभिः शरेः ॥२०॥ [१६ 

शिरांसि चेव सक्रुद्धो रामो राजीवणोचनः । 

३६) जीणि जिभिः पसंक्रद्धो न्यद्कन्तत् परहसन्भिव ॥२१॥ [१७३ 

स भूमौ श्ोणितोद्रारी रामबाणेन पीडितः । 
३७] न्यपतव् पतिते पूर्वं भृद्धेरिव महागिरिः ॥२२॥ [१८ 

हतशेषास्तथा भग्रा राक्षसाः खरसश्रयाः । 

प्त] द्रवन्ति नैव तिष्ठन्ति व्याघर्रस्ता मृगा इव ॥२३॥ [१९ 
-------------~-------~------------------~-~--~-~-~---- 

१ म-खापञुखाः ध्युताः । ट-सुखारष्युताः । 

२. अ-एवसुक्कः । 

३. भ~ विशोमषन् ? । 

. भ च---रथकाज्जेनः । 

६. भ ब~-रामस्तरसा । 

७. व-स संक्खो । 

८. भ ब-पातिकैः | 

९. केराठ अब म~ भ्याग्रध्वस्ता। 



आरण्यकाण्डम् ३२ । २५।। १६३ 

अनुयात्रानिपित्तं ये जनस्थानादपागतांः। 
प्र} श्रुता विपन्नं तत् सेन्यमन्तराख्घुविक्रमम् ॥२४॥ [7 

तान् खरो द्रावितान् दृष्टा निवत्ये च ततः खयम् । 
प्र] राममेवामिदुद्रात्र राहृश्वन्द्रमसं यथा ॥२५॥' [२० 

शस्या रामायणे भाररयकाण्डे त्रिशिरो वधो 

नाम श्निः सर्म! |२२॥ 

भ
ा
म
ा
 

१.अब-ये। 

२. भ च-- ग्दुपागतम् । 
३. भ व--ररालघुविक्रमम् | 

श. म- खरान् | 

५. अं च -- तः परम धिकः पषठः- 

इतामि रासि समी ख्य सवंत: त्रिशीषेमाजाबनुज च दुक्णम् । 

रभेन दीानरतुङ्यवचसा खटः प्रगृद्याभेदक्षर रावम ॥ 
६. के भ~ नास्ति । 

७.केराठमनम ब~-मास्वि। 



[व-३३-३९] = [ त्रयर्रिंशः सैः] = [दा-२८] 

प] हते सेन्य समाषटोक्षये प्रधानान् रजनीचरान् । 

५०] हतं च दषणं दृष्टा तथा भ्रक्षिरसं तु तम्। 

७३] खरस्य भाँभवत् त्रासो दृष्टा रापवविक्रमम ॥१॥ [१ 
प] षष्ट म राक्षसं सेन्यमविषह्य महाबलम् । 

४२] हतमेकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥२॥ [२ 

र] बं तचेवं भूयिष्टं विमनाः पर्य राक्षसः। 

३४,२३] आससाद खरो रम नमुचिजिणं यथा ॥३॥ [३ 
स विदृष्य मषटशचापं नाराचानशनितेनसः । 

] घोरािक्षेप रामाय करद्धानाश्षीविषानिव॥९॥ [५ 

ञ्यां विधुन्वन् सुबहुशः शिक्षामसतेषु दश्चयन् । 
| चकार विविधान् परागन् बाणे र्थगतः खरः ॥५॥ [५ 

स स्वांश्च दिशो बारौर्विदिश्चश्च महाबलः 
४] पूरयामास ते टा रामोऽपि पुमहद् धनुः ॥६॥ [६ 

म सायकदुपिषरैः सस्पुलिङ्गैरिवाग्निभिः 
६] रामश्चकार निवि पजन्य इव दृष्टिभिः ॥७॥ [७ 

१. क भ ब-समान्नर्दैय | 

२. षब-तत्र। 

३. कै- खरश्यःप्यभवत् । म च~ खरस्यास्याभ° । 

४.भ ध--च। 

५. भ घ--ख हतमूयि्। 

६. म--बायोरबगतः । अ-- बागोरधगतेः । 

७. भ ब--विचसः। 



आरण्यकाण्डम् ३३ । १९ ॥ १६४ 

तद् रक्पमूषशौर्बाणेः खररामविसर्जितैः । 
७] अनौवकाश्षमाकाक्चं सवतः श्रसंकुरम्र् ॥८॥ [८ 

शरजाशाहतः सुयेस्तत्र नातिपकाहते । 
€] अन्योन्यमभिसैरम्मादुमयोः सप्रहर्डयोः ॥&€॥ {8 

ततो नाङीकनाराचेस्तीष्णाग्रेश विकणिभिः। 
१०] आजघान रणे रामं तोत्रैरिव महाद्विपम् ॥१०॥ [१० 

ते रथस्थं धनुष्पाणि रासं पयैवस्थितम् । 
११] द्यः सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम् ॥११॥ [११ 

तं सिंहमिव संक्रुद्धं सिहस्कर्थं महाबलम् । [१३य् 
१२] अह्घानीज् ब्गानसंपक्नपभ्यधावत् खरो रणे ॥१२॥ [1 

स तेनाभिनिकाशेन रथेन महता खरः । 
१३] आससाद रणे रामे पतङ्ग इव पावकम् ॥१३॥ [१४ 

ततोऽस्य सश्षरं चपि युष्टिदेशे पाबलः । 

१४] खरश्चिच्छेद रामस्व दयन् पाणिलाघवम् ॥१५४॥ [१५ 

स ततरस्तवपरान् सप्त शरानादाय वेणि । 

१. भ च-- बभूव शिते । 

२. छ~ भनवकाश० । 

२. अ- मण्डलम् । म-शरमगल्म्। 

४. भ च--सप्रविष्ट्योः। 

५. म च -तीकष्णागेश्चापेक° | 

६. अ-विहस्कन्द् | 

७. भ च-भअश्ानाद्, 

८. ढ- ततस्स्वम परान् । 

९. ठ कमणि । रा-बिबख्यान। 



१६६ बारपीकीय-रामायणम् 

प्त] विचखान ततः कुद्धः शक्राशनिसमस्वनान् ॥१५॥ | 
ततस्ततमहितेषीणेः खरमुक्तः सुर्पननिभिः। 

१८] पपात कवचं भूमौ रामस्यादिर्यवर्च॑सम् ॥१६॥ [१७ 
स शरेः पातिते हृष्टा कवचं पावकोर्मम् । 

२०] बभूव रामः स्मरे विधुमोऽभ्रिरिव ज्वलन् ॥१७॥ [१९ 
ततोऽङनिसपपरख्यं तथा कश्शुनिबदेणम् । 

फ] चकार सश्षरं घोरं सन्नमां्च पहाबलः ॥१८॥ [२० 
२२] सुमहद् वेष्णवें यत्तदंतिखष्टं महषिणा । 

२२३३] वरं तद् धनुरुधम्य समरे सोऽभ्यधावत ॥१९॥ [२१ 
ततः काचचनपुंखेन श्रेणोश्नतपर्षण । 

२४] चिच्छेद बहूधा रापः खरस्य समरे ध्वजम् ॥२०॥ [२२ 
स दर्ेनीयो हुषा विश्ञीणैः' * काञ्चनो ध्वजः । 

~----------~-~ ~~~ ^~ ~------~---~-~---~--. 

[+ ^ ९ 

~"~~---------------- 

१. क~ विखलखान । रा-विवस्यान । अ--मिश्रखान। 

२. ष--दाराशनिस० | 

३. भ च --ःसतप्रहत वाणेः । 

र. खड ष --सुपत्रितः। 
५. ठ च--°दितिषवदसम् । 
६. भ--पाबकोत्तमम् । 

७. अ--खसारे। 

८. कै--घनुः । (भयं पाडः (वथा, इत्यस्यैव स्थाने पशखादन्येन जितः 
भरान्तमागे) । भ ब~ तदा | 

९. व ट सञ्यमाद्च | 

१०. ब म ज~ तद्विदे | 

११. भ--खाभ्यथाबत । ज--वाग्यचावत | 

१२. अ व~ शरेणानतपवेणा । 
१९३. के रा अ-चिष्डेव् । ऊ--विष्डेदं । ऊ व -- विश्देदं । म--बिष्छेद् । 
१४. च-विस्तीथैः । 



आरण्थकाण्डम् ३३ । २९॥ १६७ 

२५५] नगाम खपुरीं सूर्यो देवतानामिवाज्ञया ॥२१॥ [२३ 
ते चतुर्भिः खरं क्रदो रामो विव्याध मागेणेः। 

२६] षिव्याध हृदि -धमज्ञो मातङ्ग इव कोपित! ॥२२॥ [२५ 
रामोऽपि बहुभिबणिः खरका्ुकनिःखतेः । 

२८] विद्धो रुधिरसिक्ताङ्को बभूव कुपितः स्वयम् ॥२३। [२५ 

स धनुपैन्विनां प्रष्ठः भह पुरूषोत्तमः । 
२९] मुमोच परमेष्वासाच्छरानमितरक्षितान् ॥२५॥ [२६ 
३ ०पृ] जिरस्येकेन विव्याध द्वाभ्यां च द्रौ सुजौ भरुः । 
त] जिभिश्वनद्राैवकरैश्च शरीरं तस्य रक्षसः ॥२५॥ [२७ 

ततः पश्चान्महातेजा नाराचान् भास्करान् । 

ए} खसय रापश्चिक्षेप जयोदश्च श्िखीपुखान् ॥२६॥ [२८ 

३२३] ततोऽस्य युर्गमेकेन चतुभिश्चतुरो हयान् । 
प्त] षष्ठेन च क्िरः सख्ये शरेण रथसारथेः ॥२७॥ [२६ 

त्रिभिस्त्िविणु प्रमथन् द्राभ्यापक्षं महाबरः। 
प] द्वादशेन च बाणेन खरस्य सशरं धनुः ॥२८॥ [३० 

चित्वा वजनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव । 
फ | ्रयोदशेनेन्द्रसमो बिभेद समरे खरम् ॥२९॥ [३१ 

स निभिन्नोऽथ विरथो हताश्वो हतसारथिः । 

मअ) 
२. रा-खरः। 

2. भ~ माग्रक्ञो । च~ मागंश्चो । 

४. भअ च- परमेष्वासः षट् शरानभिकडितान्। 

५. भ ब~-खरस्य | 

६. भ--ष्वजमकन । 

७. भ च-तु| 
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२३। गदापाणिरवप्लुत्य तस्थो भुमौ खरस्तदा ॥३०॥ [३२ 
तव् कपे रापस्य महाबलस्य 

समीक्ष्य देवाश्च पहर्षयश्च । 
अपूजयन् पारयः प्रहृष्टा 

३६. स्तदा चिमानाग्रगताः समेताः ॥३१।॥ [३३ 

इत्याषं रामायणे भारण्यकायडे विरथीकरथं 
माम त्रयज्जिशः सगः ॥३३॥ 

१. भ क~--खरखवा | 

२. रा-खरथिरयकिरथं । 

सभ व--सखरगिरपीकरस्यो। 

म~-बिरभो । 



[व-३१५] = [चतुस्त्रिंशः सगः] = [दा- २ ९] 
खरं तु विरथं रामो गदापाणिपवसथितम् । 

१] मदुपूरवं पहातेजाः परूष वाक्यपत्रवीत् ॥१॥ [१ 
गजाश्वरथक्वाधे बरे महति तिष्टत । 

२] इदं ते दारुणं कमे कृतं छोके जुगुप्पितम् ॥२॥ [२ 

उद्रेजनीयो भूतानां वृश्चः पापकरमत् । 
३] तरवाणापपि लोकानामीश्वरो नावतिष्ठति ॥३॥ ३ 

कमं लोकविरद्रं तु कुण क्षणदाचर । 
४] तीष्णं स्वो जनो ̀  हन्ति सप दष्टमित्रागतम् ॥४॥ [४ 

लोभात् पापानि कुर्वाणः पापात्मा यो न बुध्यते । 
५] हेष; पयति तस्यान्तं ब्राह्मणः कारकोदिव ॥५॥ [५ 

वसतो दण्डकारण्ये तापसान् धमचारिणः। 
~+. ~. ----~ ----~--*-~--~ 

, ब~ विरथो । 

. रा म--गदागणशिरवाश्थतम् । 

. ङ व--तिष्ठनः! 

, छ ब-लाके विरुद । 

. भ च-ङ्वाणः। 

. ब--तीश्णः | 
, क रा-मध्य॑जने | छ-- रन्तिजने । अ म~ सव्यजनं ? ब-सापुजनं। 
.कैरालअवम-सर्पो द्टुमिवा० | 
.केरालकअव म--वुषटः। 

१०. षैराअम च भ--वस्याश्ते। 
११. च~ ब्राह्मणो नरकाविष | 

(वस्तुतस्तु ब्राह्मणी करकादिव" इति पद्नः पाठः प्रतिभाति । पदमस- 
दाथारङोरेषु च ब्राह्मणः कारकादिबित्येव' प्रायिक; षाठः । स 

एव हि मृङ्छ नयस; इति स्वयमत्र विद्सो याथातथ्यं विचिन्वन्तु |) 

2) 

द 

> $ @ ~ = € 
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७] कि नु हला पहामागीन् फलं पाघ् हि राक्षस ॥६॥ [६ 
न चिरं पापकमांणः करूरा रोकज्ुगुप्सिताः । 

८] रेश्वयै प्राप्य तिष्ठन्ति जीणेभूका इव द्रुमाः ॥७॥ 
अवश्यं छमते कर्ता फठं पापस्य कमणः । 

९] क्षयं पथौगते का द्रमः फलमिवाऋतौ ॥८॥ 
न विराव प्राप्यते रोके पापानां कर्मणां फठ् । 

१०] सविषाणामिवान्नानां युक्तानां क्षणदाचर ॥६॥ 
पापमार्चेरता घोरं कोकस्यापियपिच्छता । 

११} अमासादितो राजा भजनानां श्ङ्करस्त्वयौ ॥१०॥ 
अद्य हि त्वां मया सुकाः चराः काचनमुषणाः । 

१२] बिदार्यांनिपतिभ्यन्ति वटमीकमिव पञ्मगाः ॥११॥। 
येः त्वया दण्डकारण्ये मक्षिताः परमयः । 

[७ 

[८ 

[९ 

[१० 

[११ 

१३] तानद्य निहतः सख्ये ससेन्योऽभिगपिष्यसि ॥१२॥ [१२ 
अद स्वां नितं बाणे; पेर्यन्तु परमषंयः । 

१७] निरयस्थं विमानस्था ये त्वया हिंसिताः पुरा ॥९३{१३ 

१.भ वतु 

२. दरा अ ब म-महामाग। 
३. २! अ-पटगते । 

४. भ ष--मचरतां। 

५. भ व --यभिष्तां । 

६. व~ प्रजानाराकर स्वया | 

७. रा-विबा्यावि ° । 

अ-विच्वायोति° | 

भ --बिहायाभि० । 

८. भ--ते । 

९ कराभम च -जिदहतेवांरोः। 
१०. अ--- पर्यन्त । म~ पश्यम्त । 



आरण्यकाण्डप् ३४ । १८॥ १७२१ 

राक्षसे सहं तान् प॑श्य पंप हिंसितवान॑सि । 
१५] यत लया दण्डकारण्ये स्वाः परिषरन् दिश्षः ॥१४।[प 

कमेणस्तख्य घोरस्य फं युक्त्वा राक्षस । 
१६] अनुपापेन दत्तस्य दृरिष्श्येव कर्मणः ॥१५॥ [प 

प्रहरस्व यथाकाम कुरु यत्रं पहबर । 

१७] अद्य ते च पयिर्ष्यामि शिरस्तारफङं यया ॥१६॥ [१४ 
एवयुक्तस्तु रामेण द्धः सरक्तखोचनः। 

१८] प्रस्युवाच खरो रापे प्रहसन् कोधमूच्छितः ॥१७॥ [१५ 
पराृतान् राक्षसान् हत्वा रणे दश्चरथात्यज । 

१९] आत्मना कथमात्मानमपक्चस्यं पश्षंससि ॥१८॥ [१६ 

१.राअ म-रङ्सः। 

2. ठ व-खदहितान्° । च---**“ न्पर्य | 

भ-सह वुष्टाप्मन् । 

३. भ ध-- ऋषीन् ईहंसितदानसि । 

४. रा--य । भम च-प । 

५.अमब म व--पर्यखरन् । 

दै. रा ल म-युक्राय । के--पएस्तके- 
““मुक्स्वाद्य' › इत्यस्य स्यामे ' युचव। 

इति संशोध्य किखित प्रान्तभागे । 

७. म --दुरिषप्येव | 

2, प्रमथिष्यामि । 

९. ट~सङुलक्नो्नः । 

१०. ठ ब म-गभात्मनज्नः। 

११. म-° मप्रश्षस्य° | 
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विक्रान्ता वदषन्तो वै ये मवन्ति नरा भुवि। 
२०] न ते गुणानां पाहारम्यं कथयन्ति स्वयं मुवि ॥१९॥ [१७ 

परारुतास्त्वरतात्मानो लोकेऽस्मिन् कुरपांसनाः । 

२१] निरर्थका विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥२०॥ [१८ 
कं व्यपदिक्षन् वीरः समरे कोऽभिधार्वेति । 

२२] अन्तकारेऽपि सपरापने स्वयमात्मस्तवं कथर्म ॥२१॥ [१९ 
सवेथा तु छघुत्वं ते कथितं न विदितम् । 

२३] दुवणेमतिरूपेण ैप्यसे वै क्षिखाग्निना ॥२२॥ [२० 
न तु मामिह तिष्ठन्ते पयसि तवं गदाधरम् । 

२५] धराषरमिवाक्षोभ्यमेक्वक्रमिवाचरम् ॥२३॥ [२१ 
पयीप्नोऽहे गदापाणिः भांणान् हन्तं रणे तव । 

२५] जयाणामपि लोकानां पाशह इवान्तकः ॥२५॥ [२२ 

१. गा अ म~ विक्रान्तबषन्ञ° | 

2. रा-विकथन्ते । म~ हि कुवन्ति | 

२. रा--बेकथंसे | 

श, भ व-~-ऊुल । 

५. भ च-भिषास्यति, 

६. भ च-बल। 

७. भ च-कथ्थितेन वि० । ब-~--कथितं न हिदेर्ञर 

८. म छ स्वषण ० । 

९. भ~ तपस्ये ? । 

१०. म घ--रषाग्निना। 

११. भ व-~--ऽश्ङ्गमिर। 

१२. ब--प्रणामीह । 

१३. भ च--हस्तमिवाम्तकम् । 



आरण्यकाण्डम् ३४ । २५५॥ १७३ 

कामं न बहू वक्तव्यं तया मय्यग्रतः स्थिते । 
२६] अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्ध विघ्रं वदां भवेत् ॥२५॥ [२३ 

हस्या रामायणे भरण्यकारडे खरंसंवादो 

नाम चतुरस्त्रः सैः ३४ 

एकरा 

१. ख~ युदवि्रस्तदा । 

भ च--युडयश्चस्तदा । 

२. अ~ नास्ति | 

2. भ--रामखर ° । 

छ. फछैराढ ब म~-नास्वि। 
५. भ च~ सर्गसमा्ति ने इश्यते, 

भ पुस्तके पश्चात्केनापि प्रान्तभागे सर्गसमाष्िवैर्िता । 



[ वै-३५ ] = [ प॑ंचत्रिशः सगः ] = [दा-२९,२०] 
अग्रतस्तु स्थितं टरा तुष्यतीदं मनो मम । 

२७] रणे यस्य ठु तुष्यामि स मुहूत न जीवति ॥१॥ (२४ 
भम इृत्वाप्रियं राम दुभ तव जीवितम् । 

२८] तोयवषैमिवार्ववं चातकस्येव वार्त; ॥२॥ [२५ 
यानि त्या राक्षसानां सहस्रणि चतुदश । 

२९] हतानि तेषां हत्वा त्वां करिष्येऽश्ुभमाजेनम् ॥३॥ [२६ 
अद्य ते गदया राम क्षिरो मौङिविभूषणम् । 

३०] पातयामि क्षितौ वेगादृरपांघूकरान्वितम्॥५॥ (प 
ततो ठधिरनिः्यन्दैस्त्वच्छरीरभवतितैः । 

३१] करिष्याभ॑युदकं तेषां हतानां सवरस ॥५॥ [२७ 
त्युक्ता परमक्रुद्तां गदां हैमभूषिताम् । 

~^ ~~~ ^~ ~ ~~~ 

१, भ--स्थिरवि° | 

२. भ- दष्यतीदै | 

३.ठअष म--हष्यामि। 
४.भष-वासतः) 

५. श~ राच्सामा | 

६. म ष- °विमूषितम् । छ- विभीषणम् 

७. व म- °व्करावृतम् । 
भ घ-देगादूदुष्टपासूरकरान्वि° | 

८. भ--निस्वन्दैः | 

९. कै राब म--भरिष्याम्बुदरं। 
ढ-मविष्वाभि धरं ? । भ~ ° बिष्याम्युद्र । 

१०. अब ठ म--युभि दक्षसा । 

११. ऊ--षषयुः ९ । 

~~~ ------ 



आरण्यकाण्डम् ३५। १३ ॥ १७५ 

४०] खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनीमिव ॥६॥ [२८ 
४२१यू] सा क्षिप्ता तेने वेगेन प्रदीप्ता महती गदा । 
२पू] मस्म बृक्ंश्च युस्मां श्च प्रचकार समीपगाने ॥७॥ [२९ 

तामापतन्तीं स्वछितां प्रत्युपाश्चोपमां गदाम् । 
७९] अन्तरिक्षगतं रामश्चिच्छेद बहुसारयकेः ॥८॥ [१० 

सा विकीणा रेशा पपात धरणीतटे । 
प्त] गदा मन्नौषषेर्धोरिव्योटीव विनिपातिता ॥९॥ [३१ 

तां निङृषां गदां षा रण रामेण भृते । 
५७] न विव्यथे खरः सख्ये धराधर इवाचलः । 
प्त] न विषादोऽमवव् तस्य न चोत्सादस्तग्रतः ॥१०॥ [प 

चछिनवा तं व गदां रामो रणे राजीवरोचनः। 
५६] स्मितपूर्वं खरं वाक्यमिदं दाश्षरथोऽब्रवीत्॥ १ १॥[स०३०,१ 
५९३] एतत ते" खल सवे मया अवि निपातितम् । 

प] हीनश्षक्तिरश्क्तस्त्व थेवं परिकयसे ॥१२॥ [२ 
५८यू] श्यं बाणश्चतेश्छिन्ना गदा ते पातिता मया । 

५९१] अभिमानपरगटमस्य तव परत्ययनारिनी ॥१३॥ (३ 

१. म--तस्य । च-सवे* । 

2. घ-स्मापजान् । 

३. भ ख--बहुा शरेः । 

४. का-शर्मिन्रा | 
५. म --मगेषस्सा० । भ ब-नचोष्साह भ्यदुचत । 

६.भवब-ठैदां। 

७, च --पतत्तु । 

८. च--बकसबस्वं 

९.अब-तु सुनि पाठिते। 

१०. के रा ठजेव 



१७६ वारमीकीय-रामायणम् 

त्वयोक्तं च बिनष्टानामयमश्रपरमाजेनम् 1 
५७] राक्षसानां करोमीति भिथ्या तदपि ते वचः ॥१४॥ [९ 
६०३] नीचस्य धुद्रशतस्य सदुहत्तपरिवादिनः । 

६१] भ्राणानंपहरिष्यामि गरूत्मानम्रते यथा ॥१९५॥ [५ 
अश्च ते कण्ठर्नरगीणे फेनबुद्रुद मुषितम् । 

६२] निषृ्ास्यस्थ तहाणेमही पास्यति शोणितम् ॥१६॥ [६ 
पांषुमूषितैसवाङ्गः सुसन्यस्त॑मुजद्रयः । 

६३] स्वप्स्यसे गां समारिग्य सुदतीं वह्भापिव ॥१७॥ [७ 
६९३] प्रश्द्धनिद्रां श्चथिते त्वय्यद्य मुनिकण्टके । 

मविष्यन्स्यथ शरणा शरण्या दण्डकाशिरम् ॥१८॥ [८ 
६५] जनस्थाने हतस्थोने तव राक्षप्त यच्छरे 

निर्भया विचरिष्यन्ति सवतो सुनयो बनम् ॥१९॥ [९ 
६६] अथ शोकेरसन्नास्ता भविष्यन्ति निश्नाचर । 

१. भ च-पर्वयेक्र | 
२. के रा अ--श्यमस्नुप्र० | क०--यमन्न° | 

३. अ -- प्राणान् परिहरिष्यामि | 

४. कै रा क--निगधं । अ ब म-निगदं । 
५, अ-निङृसाञ्स्य । 
£ भ-पाशरूषितस ° । 

७. अ-सुस्न्यै च मुजद्रयम् । म- सुसम्य च युजहुयम् । 

<. अ म-सुन्दतीब ० । अ म--सुदतीव० । 

९.छअष म~-प्रवृद्धनिदां शयिते म ज~-प्रवृधनिदृशभिते। 

१०. म घ~--° न्त्यशरण्यानां | 

११. च --ङृतस्थाने । 

१२. भ च--मस्सरे । 
१३. म~-शेकेरसन्ास्ता । 



आरण्थकाष्डम् ३५५ । २६ ॥ १७७ 

अनुरूपगुणाः पल्यो थासां स्वं पतिरीषश्लेः ॥२०॥ [२१ 
६७] अश्च बिपरसदिष्यन्ते राक्षस्यो इतवान्धवषाः । 
प्त} सवाष्यदीनवदना मयान्मम महावनात् ॥२१॥ [१० 

६८३] नृशषसश्ीख दृषटासमन नियं ब्राह्मणकण्टक । 
६९] त्वस्छरते ङ्कितिरव्यं मुनिभिदयतेऽनले ॥२२॥ [१२ 

विन्वस्तानामविश्वस्तं मुनीनां भावितात्मनाम् । 

प्त] करूरात्मा सह रकोभिर्यस्स्वं पापाभिवर्तवे ॥२३॥ [प 
६९३] त इमेऽ् इता दिष्टया मया तापसक्ण्टकाः । 

अधमस्य फं सथः प्राप्त येः सह संयुगे ॥२५॥ [प 
७१] तमेवमभिसर्धं ब्रवाणं राघवं रणे ॥ 

खरो निवतैयापास क्रोधात् खरतरं वचः ॥२५॥ [१३ 
७२] दृढं खसबवलिप्षोऽसति मयेषु ज बिभेषि च । 

वाच्यावोस्ये वेथा हि त्वं मृत्युकह्यो न बुध्यसे ॥२६। [१५४ 
^. ~=. , ~~न ० ~ जम ज कग ० च 

१.केरारभ ष म--सततिरी । 
२. "विप्रसहिष्यम्ते = भभिमूताः; पञ्ञापिष्यन्ति इत्यथकरणेनेव मूकस्थःपाडः 

कदाचित्सगण्डेत, "भवेः धरसहने' इत्यत्र प्रसहनमाभेमव इति काशिका. 

वनात् । वस्तुतस्तु--ङ-- पुस्तकस्य: 'विप्रवसिष्यन्त, इत्येव दम्ब; 

पाठः । भवे विषपिष्यभ्ति । च --दिप्रस्थसिष्यग्ति | 

१. म---राक्षस। । 

ध. अ च~ महावने। 

५. ल--इशत्म । 

६. कै रा--°खकयटङे । 
७. ठट व म-दुशटाः॥ 

८. छ-- तमेव सहसरम्धं । 

९. अ-ष्डः। 

१०. अ--वश्यावश्यं । म-वाशयवाश्य । 

११. भवथः । 
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७३] कार्पाश्षपरिक्षिप्नो भवेत पुरुषो यदा । 
७9] वाच्यावाच्यं न जानीते पराक़ृतोऽसौ मवेव तदा ॥२७॥ [१५५ 
७६३] एवमुक्तं वँ सरभ्पः संस्तभ्य भरूुटीं ततः । 

रणे प्रहरणाथीय सवतो ज्यवलोकयने ॥२८॥ [१६ 
७७] स ददश्चं महासौरमविद्रे निशाचरः । [ 

स तसुत्पाटयामास सन्दष्ट घु ॥२९॥ [१७ 

७८] समुल्सिप्य पहाटक्षमभ्यधावन्पहावलः । 
राममुदिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाव्रवीत् ॥३०॥ [१८ 

७६] तमापतन्तं बाणैश्चिच्छेद रघुनन्दनः । 
८०पू] रोषमाहारयत् तीव्रं निहन्ते सयुगे खरम् ॥३१॥ 

जातस्वेदस्ततो रोषाद् रामो रक्तान्तरोचनः । 
८३] निर्बिभेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम् ॥३२॥* [१९ 

तस्य बाणान्तरे रक्तं बहु सुस्राव तत् तदा । 
८५] भिरेः' * प्रघ्तवणान्तस्य तोयधारा इवाम्बरात् ॥३३। [२१ 

(रः ---------- 

१. भ ब~ भवते । 

९. ठड-पए्वसुक्रस्तु । 

३. कै-- सरमय १ । रा-स्षरयु १ । ट-सस्तभ्य । भ च-सरमभ्य 

४. ल-- खक । 

५. करार ब म~--भ्यवल्लोकयत्। 

६. म च~-महाशाल्ः | 

७. भ च-सदष्टोषपुठो । 

८, ब~-ययथ 

९. अ-- नास्ति । 

१०. अ-स तमापततस्तस्य । 

११. ख~ ःबासुरात् । 



आरण्यकाण्डमर ३५५ । ४०॥ १७९ 

विहृटश्च कृतो बाणेः खरो रामेण धीमता । 
८५] मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रबेदुद्रतम् ॥३४॥ [२२ 

तमेवाभ्यद्वत् करुद्धं कृताङ्ग रुधिरोक्षितम् । 
८६] अपसर्पन् परतिदं किञिचेव परिक्रमन् ॥३५॥* [२३ 

८७यू] ततः पावकसङ्काश्चं वधाय समरे शरम् । 
पत] खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवोध्तमं ॥३६॥ [२४ 

८८पू] उग्रमस्रं पहदै.देततं सुरराजेन धीमता । 
८९पू] सन्धायं रामो धमौरमा सुपोचाश् खरं पति ॥३७॥ [२५ 

स विमुक्तो मेष्ावेगो निघातिसमनिःस्वनः 

६०] रामेण धनुरुधर॑म्य खरस्योपरि पातितः ॥३८॥ [२६ 
६ रपू] ततः पावकसङ्काश्चः पञ्वराननिव तेजसा ॥३९॥ [प्र 

स पपात खरो भूमौ दह्यमान इवाग्निना । 
९३] रुद्रेणेव विनिदेग्धः श्वेतस्यार्थ यथान्तकः ।॥५०॥ [२७ 

स रत्र इव वज्रेण फेनेन नमुचियेथा । 

१. भ च- विह्वलः स इतो । 

२. भ च-°म्यगमम् | 

३. छ--भिदुवत् । 
%. अ--प्रतिपदां । 

५. भ च- नासि । 

४ 
५9 

८ 

९ 

~~ -^~--~~~----~--ू---~*~ ~ 

. म--सकास । 

, छ-°भिवोदितम् । 

. ष्व --उग्मधोक । भस दत्तं । 

. भ-तमगस्यन । 

१०. रा- सदाय । 

१९१९. भ व-- महातेजाः । 

१२. फे रा--घनुरानम्य । म च-- धनुरायम्य । 
१२३. छ--यथा्निना । 

१४. भम--दृत्ता। 
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९४] वेगेनेन्द्राश्चमिनिमः पषात निहतः खरः ॥४१॥ 
तेतो देवषैयः सर्वे गन्धवां अ पहषयः। 

९८] समाज्य युदितं राममिदं षचनपत्रैवन् ॥४२॥ 
एतदर्थं महातेना पहन्द्रः पाकशासनः । 

१०२] शरमद्भाश्रमं पुण्यमाजगाम रमेहीतरे ॥५३॥ 
आनीतस्त्वमिपर देश्चमुपायेन महषिभिः | 

१०३] एवं वधाय शूराणां रक्षसां क्रूरकमणाम् ॥४५॥ 
तदिदं सत्कृतं कार्य त्वया दक्षरथात्मज । ° 

१०४] भुखं धर्म चरिष्यग्ति दण्डकेषु महषयः ॥४५५॥ 
एते देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमषंयः । 

[२८ 

[२९ 

[३० 

[३१ 

(३२ 

१०२४] जयाशीर्भिः स्तुवन्ति तां विस्मिताः पश्य राघव ॥४६॥ [ प 
इदं शषा घुयुद्ध ते ब्रह्मा बेर्देविद्ं वरः । 

१०६] देवैः परितः सवर्विस्मितस्त्वां सेभाजयन्।(*७॥ 

प्रीतश्चैव महादेवः सर्वेः परिषदैः सह। 

१. छ ब--स्वं। 

२. भ च-मुदिताः। 

३. छ अ म-मनव्रवीत् । 

४. अ~ -तल्ञ | 

५. रा ङम ब~ रष। 

३. रा ब-नास्ति। 

७, भ ज-- बह्मविदुा° 

८. भ--परिवृतेः। 
९. बर --ःस्स्वामभाजयत् । 

१०. अ ख-जयनत्वां 

११. म- नालि । 

[ प 

१०७] जये तां चं विमानस्थः समाजयति राघव ।।' *४८॥ [र 



आरण्यकाण्डम् ३५ । ५५९५॥ १८१ 

एवमुक्तस्तं धमौत्मा मुनिभिभोरितासमाभः । 
१०८] नमश्चक्रे रिमानस्थान् शृषटरा दृराड दिवौकसः ॥४९॥ [प 

एतास्मिन्नन्तरे वीरो रक्षणः सह सीतया । 
१०९] गिरिदुगौह विनिष्क्रम्य पुनरायात् स्व॑माश्रमम्।॥५०॥ [३७ 

राघवोऽपि खरं हत्वा पृज्यमानो महर्षिभिः 
११०] प्रविवेशाश्रमपदं रक्ष्मणेनाभिर्षोदितः ॥५१॥ [३८ 

दृष्टा विजयिनं रामं महर्षीणां सुखावहम् । 
१११] सीता परमसंहृष्टा परिष्वञ्येदमत्रवीत् ॥५२॥ [३९ 

दिष्ट्याथपुत्र सत्या ते पतिका सर्फ॑लीढृता । 
११२] मुनीनां सततं शठं हत्वेनं राक्षसं खरम् ॥५३॥ [प 

सुखं धर्म चरिष्यन्ति मुनयो हतकण्टकाः । 

११३] त्वहाहूबरमाश्रिय श्स्मिन्नियमितेन्द्रियाः ॥५४॥ [प 
ततः ख रामो मुदितः सलक्ष्मणः 

आश्वस्य सीतं पृगचारूणोचनाम् । 
उवास तस्मिन् मुदितः स्वकाश्रमे 

११५] सभाज्यमानो मुनिभिः समागतैः ॥५९५॥ [1२ 
इत्या रामायणे भारण्यकागडे शरवो 

नाम पञ्चत्रिंशं: समे: | ३९॥ 

१. अ च~ एवमुक्रः स । २. म-नास्ति। 

३. भ च--“दू गृहं सुखी | 

४्भव-- कद्मखेनानुमोहिवा । 
५. कं~-प्र्यक्षा | 

६. ब-सफकी कृता । 
७.राटलख्अब म--सल्लस्मसो। 

८ गढ अब म~~ द्यारबस्य । भ ब---प्रज्ञस्य। 

९. म ख-तांबे। १०. ब~ नास्ति| 

१९१. केराढअबममब- बस्ति 

------~ न~ न --- क ~ ० ~ ~ ~ 



[वं०-३६] = [षदटूव्रिशः सगः] = [दा०- २२] 
तानि शु्ैनंखी श्रा सहक्षाणि चतुर्दश । 

१] हतौनि रमेणेकेन मानुषेण पदातिना ॥१॥ [१ 
जिताहवान् महामषोन दुधषान् घुमहावलान् ।* 

प्र] दृष्टा हतान् महानादं ननाद जल्दोपपम् ॥२॥ [२ 

२उ] तद् दृष्टा कमं रामेण कृतमन्येः पदृष्करम् । 
आजगाम सप्पा लङ्कां राप्रणपारिताम् ॥३॥ [३ 

३] सा ददश विमानाग्रे रावणं दीप्रतेनसम् । 
सहोपरिषटं सिवैषैरुदधिरिव वापतवम् ॥४॥ [४ 

४] आसीनं सूयं सङ्काशं ज्वलन्तमिव पावकम् ।" [९ 
५३] दशस्य तिशतिमुजे दशनीयपरिच्छदम् ॥५॥ [८प् 

विशाखवक्षसं रौद्रं राजरटंक्षणलक्षितम् । [८ 
६] लिग्धजीमृतसङ्काश्चं तप्नहाटकमुषितम् । [श्प 

सुभुज श्वतदशनं महास्यं पवंतोपमम् ॥६॥ [९३ 
७] देवगन्धवेमूतानागृषीणां च महात्मनाम् ।. [7 

 एठ-शवनसी। = 
२. रा -इतस्मि । 
३. म-षुंवषोन् । 

8.भ च -खरं च निहत दष्ट्वा दूषयां च महाबल | 

५ रा ्--कत सेन्यः । म~-ृततम्यः | 

६. भअ च~-भासीन सूय॑संकाश्च कांचने परमान । 
रक्मवेदीकूतं साञ्य ऽवन्तमिव पावकम् | 

७. रा--'लक्ष्मणलः । भ~---कक्षमयपाङितम् । 

८. च~ अतः परम्- 

राजल कयालचित | जिग्धजीमूतसंकाशं तषह्टाटकभूषितम् । इति पाठः 

पुनराहृतः । 



आरण्यकाण्डम् २६ । १४॥ १८३ 

अजेयं समरे शूरं स्थितं व्यक्तमिवान्तकम् । <| [प 
८] देवापुरविभर्दषु शक्राक्षनिङतव्रणम् । 

एेरोवणािषाणाग्रेबहुशषः कृतलक्षणम् ॥८॥ [प 
€] वसूनां श्द्घपातेश्च बहुशो देवसंयुगे । 

आहतां समस्तेश्च देव प्रहरणेरपि ॥९॥ [११य् 
१०] अक्षोभ्यानां समुद्राणां प्षोभने कि्धरकारणम् ॥१०॥ [११३ 

भेत्तारं पवेताग्राणां पुराणां च महाबलम् । 
११] उच्छेत्तारं च धमोणां परदाराभिमषणम्॥११॥ [१२ 
प्र] हन्तारं च महर्षीणां तरतानां चेव दूषणम् । . 

दिव्यानां राक्षसानां च गन्धर्वाणां च सयुगे । 

१२] अक्लाणां मानुर्षाणां च प्रयोक्तारं महाबलम् ॥१२॥ (प. 
पुरीं भोगवतीं गस्वा परानित्य च वासुकिम् । 

१३] तक्षकस्य प्रियां भाया सुन्दरीमाजगामे यः ॥१३॥ [१३ 
येन वैश्रवणो राजा बलाद् विक्रम्य निभजितः ॥१४॥ [प्न 

१. °रविमन्वेषु । 

२. भ-- प्रावतः । 

३. भ-- रुक्ष्मय । 
%. अ--केणनाभि ४० ?। 

५. के--मेत्ताग्रं । छ --मतसोरं | 

8. ट-पत्राणां । भ ब-द्ूराणां। 

७. रा--वहाणां । 

<. ठ म--मानुषानां । 

९. भ च-?माजहार । (य्प्यस्मदाधार पुस्तकेषु (अजगाम दत्येव 

प्रायिक; पारस्तथापि 'आअजक्षार' इति रम्यः प्रतीयते । बङ्गदि- 

णपाडयोरपि “भ्राजषार' इस्यस्येवानुसारी पाठः ।) 
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१४] केलासे पर्वतश्रे्ठपध्यास्ते नरवाहनः । 
बिमान पुष्कं चेव कामगं वे जहार यः ॥१५॥ [१५ 

१५} भापादट्रमबन्तं तं नानामृगगणाकुलम् । [प 
वनं चैजरथं दिव्यं नाछिनीनन्दन बनम् । 

२६] तरिनाञ्चयति यः क्रोधाद् देबोश्रानानि वीर्यवान् । १६॥[ १५ 
चन्दरसूर्यो महावेगावुिष्ठन्तौ परन्तपः ॥ 

१७] नित्रारयाति बाहुभ्यां यः शेखरे स्थितः ॥१७॥ [१६ 
दशवर्षसहस्राणि तषस्तपं महावने । [१७ 

१८] ऊध्वैपादेन गोक्रणे येन पावकसशचये ॥१८॥ ` [प 
ब्रह्मणा समनुज्घाते निमेषान्तरचारिणम् । 

१९] कापरूपषरतवं यः प्रतिपेदे महारथः ॥१६॥ 
बालेन्दूनिमदैष्टाणि बहिवद्भास्वराणि ध । [२ 

२०] स्वयेमुवे चेव पुरा शिरास्युपजहार येः ।।२०॥ [१७ 
पन्तरेरभिहृतं सास्यमध्वरेषु द्विजातिभिः । 

---------~ ~------~-~-+~ ~~ ---------~~-------~-~--~--~ ---~-----> 

१. भअ च-केकाशं । 

२. म--प्रसवु० । भ च--°वुमसश्छुन्न | 

३. भ-भतः परमधिकः पाठः- 

हुतानि स्वन्रराशीनि ( स्वशिरांस्ीति ? ) पित्ामहमलोकयव् । 

परितुष्टश्च भगवान् बह्मा लोकपितामहः ॥ 

वरे ददौ यथाकाम परितुष्टोऽभवन्तद्ा । 

के ज--ङकोशयोरयं पाटः प्राम्तमागे लिखित; । 

४. म-- न्द् भासुराथि च। 

अ क --भास्कराभानि बीर्यवान् । 

५. भ ब-सः। 

६. भ ब-- अतः परमभिकः पाठः- 

कर्मणा तेन तुष्टेन वरो दसः स्वयंभुवा । 
यत्य राङ्ससिहस्य पयुचिहेर्छिरः पुनः |! 
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२१} हविद्धनिषु यः सोममुपहन्ति पहाबलः ॥२१॥ [१९ 
उपयुपरि यस्येष संग्रहीतां रमान् । 

२२] पुरीं राक्षसराजस्य भीतमीतो दंदशे हे ।॥२२॥ [प 
पुण्ययज्ञहन क्रूरं ब्रह्मघ्रे दुष्टचारिणम् । 

२३] कर्कशं निरनुक्रोश भजानामहिते रतम् ॥२३॥ [२० 
देवदानवयक्षाणां गन्धर्बोरगरक्षसाम् । 

२५] अवध्यं राक्षसेः सर्वेः सेग्रामे न तु मानुषैः ॥२५॥ [१८ 
रावणं सर्वरोकाना सवेलोकविरावणम् । 

२५ राक्षसी भ्रातरं क्रृद्धं तं दद्व महाबलम् ॥२५॥ [२१ 
ते दिव्यमारेयाभरणं दिग्यवस्रोपशोभितम् । [२२ष् 

प] अजेय च महैन्दराभं पौरस्वकुखनन्दनम् ॥२६॥ [२३ 
अथाव्रवीद् दीप्रविश्ाललोचर्ना 

पदशयित्वा स्वयमेव मूर्छिता । 
सुदारणं वाक्यमदीनभृषंणं 

२६] महाभुजं शुपनखी विरूपिता ॥२७॥ [२५ 
इव्यव रामायणे अारण्यकरायडे शूपंनखीतजंनं 

नाम षट्श्रिशः सगः ॥१६॥ 

९. के ठ ब--हाविदोनेषु । २. भ च--ऽिवसैते | 
३. राअ म-निवारणम् । ४. भ च--कडधा । 

५.ख्ञअव म-ग्मान्नामरयं | ६. ष-राश्सेन्दरं | 

७. अ-°न्द्राममगस्स्यङु० | €. भ च--°खोचन। 

९. भ च -मयमोह ० । १०. छ अ--स्वदारणे । 

१९१. भ च--°मदीनमािया । १२.रारभव म-विभूषिता। 
१३. च॒ ` नास्ति। 

१४. म च~-- नास्ति | 

१५. कैग ख्बममव-मस्ि। 



[वि - ३७] = [सपत्रिशः सगः] = [ दा-२३ ] 
ततः शुणखां दीना रावणं लोकरावणम् । 

१] अपायमध्ये संक्रुद्धा परूषं वाक्यमव्रवीत् ॥१॥ 

प्रसक्तः कामभोगेषु स्वैरटत्तो निरङ्कुशः । 

२] सथुखश्रं मयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥२॥ 
प्रसक्तं काममोगेषु स्वेररहततं महीपतिषर । 

३] छो न बहु परन्यन्ते इमशाना्रिमिव प्रनाः ॥३॥ 
स्वयं कायांणि यः काठे नानुतिष्ति भुमिषः। 

ठे] तस्यात्मा सेह कार्येण तेनेवाद्य विनश्यति ॥४॥ 
अयुक्तचारं दुदंशेमस्राधीनं नराधिपम् । 

५] बजेयन्ति नेरा द्राश्नदीपङ्कमिव द्विपाः ।॥५॥' 
०, 0 यडा 

१ 

(२ 

१. रा अ म--ग्रूपनखी । छ ब--दूपनसखा। भ च~-धरपंणखी । 
२. भ च~नाम | 

३. रा भ-- सकरद । 

४. भ च--प्रमत्तः। 

५. रा लब म-नावबोभ्यसे। भ-- °वबोधषे। 

६. र अ- नास्ति । 

७.भ वअ र~ स्वरदृि। 
८. भ व--रोक । 

९. भ च-नम। 

१०. राङभ ब--दुषेषेर। 
११. रा- नराधिपाः । 

१२. के अनर । 

१३. रा- नास्ति | कोशे किपिकत्रां पञ्चमश्वोकस्य द्वितीयपादान्ता- 
दारम्ब बहश्ठोकस्य द्वितायपदाम्तं यावःपारस्तयङ्कः | 



आरण्यकाण्डम् ३७ । १२॥ 

ये' व नेच्छन्ति विषयं पराधीना नराधिषाः। 
६] ते न मग्नाः अैकाशन्ते गिरयः सागरेष्विव ॥६॥ 

आत्पवेंद्धिन्नगेहस्तं देवदानवराक्षसेः । 
७] अयुक्तचार श्चपलः कथं राजा भविष्यसि ॥७॥ 

येषां चारश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर । 
८] अस््राधीना नरेन्द्रा ये प्राृतेस्ते नरः समाः ॥८॥ 

यस्पाव् परयन्ति दृरस्थाः सर्वानर्थान् नराधिपाः । 
६] चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानश्चार चक्षषः ॥€॥ 

अयुक्तचारं मन्ये लां भारतैः सचिविव्रेतम् । 
१०] जनस्थानं हतस्थाने यन्पौखर्याश्नाववुध्यसे ॥१०॥ 

खरं भ्रिश्षिरसं चेव दूषणं च निपातितम् । 
११] न बुध्यसे जनस्थाने शयानाञ्शरपीडितान् ॥११॥ 

चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् । 
१२] हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥१२॥ 

१. कराम ब-येन। छ-येड। 
२. भ च-नेङम्ति। 
३. म --प्रकाश्यन्ते | 

श. अ-- निचयः | 

५. भ च--भारमवदधिम गृद्धस्सवं । म--भाष्मष््विक्ञ° | 

म-- ° द् भिन्नदेहस्त्व । 

६. छ -प्राङृतैस्ते; । 

७. भ च-दूरस्थान् । 

८. त-षरेषु । 

९. म--गवशेतम् । 

१०. गछ मव-जनस्थाना। अ--जनष्थाना, 

११. म~ मानष्येण । 

१८७ 

[६ 

[७ 

[९ 

[१० 

[फ 

[१२ 
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ऋषीणाममयं दत्तं कृताः समाश्च दण्डकाः। 
१३} धषिते चं जनस्थोनं रामेणाक्िष्टक्मणा ॥१३॥ [१३ 

त्व वु दुग्यश्च मत्तश्च पराधीनश्च रावण । 
१४] विषये मय॑युत्पन्नं बोद्धग्यं नाषवुरध्यसे ॥१५॥ [१५ 

तीक्ष्णमरपप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं श्षटम् । 
१५] व्यसने सवेमृतानि नाभिनन्दन्ति भूमिपम् ॥१५॥ [१५ 

अभिमानिनमग्रा्मात्मसंावितं नरम् । 
१६] क्रोधनं चेव नृपतिं व्यसने धरन्ति मानवाः ॥१६॥ [१६ 

नानुतिष्ठसि कायांणि मयेषु न बिभेषि च । 
१७] क्षिप्रं राज्याच्च्युतो वीर वृणवुर्यो भविष्यसि ॥१७॥ [१७ 

यण्कस्तणे भषेत् कार्यमथषा लोष्टपांघुभिः। 
१८] न तु राञ्यपरिश्रषः कार्य स्याद् वषुधाधिपेः ॥१८॥ [१८ 

उपयुक्तं यथा वकं सनोऽपि भृदितौ यथा । 
१९] एवं राज्यपरिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरथेकः ॥१९॥ [१९ 

अपमेत्तश्च यो राजा धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः । 

१. म--दृण्डकाच् । 

२.कंराङअव म-तं जनस्थानं । 
३.केराढ ब म-रावणः। 
७. व~ °बाष्यषे | 

५. म च~ ना तिधावन्ति | 

६. भ व-भतिमानिन° । 

७. ड नानितिष्टसि । 

८. भ च~ वीरस्वृणेस्तुकष्यो । 
९. ठक भ-- सृजो । 

१५. अ च-ख्रजो विख्दिता। 

११. भम च--राज्यात्परि०। 

१२. भ च-भप्रमत्ष्तु | 



आरण्यकाण्डम् ३७ । २४ ॥ १८९ 
२०] छृतज्नो धमश्षीटश्च सं राज्ये तिष्ठते चिरम् ॥२०॥ [२० 

नयनाभ्यां भसुप्रो यो जागर्ति नयचक्षुषा । 
२१] यक्तक्रोोऽप्रमादश्च यो नयज्ञः स पार्थिवः ॥२१॥ [२१ 

त्वे तु रावण दुबद्धे युणरेतरविबितः । 
२२] यस्य तेऽविदितं चारे राक्षसानां महद् भयम् ॥२२॥ [२२ 

परामिमरषी विषयेषु सङ्तो 

न देशकालमति मासततत्ववित्। 
अयुक्तबुद्धिगणदोषनिश्चये 

२३] विपन्नराज्यो न चिरादवे्ष्यते ॥२३॥ [२३ 
इतीव दोषाः परिकीर्तितं मया 

विमरष्य बुद्धया क्षणदाचरेश्वर । 

धनेन दर्पेण बरेन चान्वर्तः 

२५] प्रचिन्तयस्वाद्य हिताये रावण ॥२४]॥ 
इत्थं रामायणे आरर्थं काण्डे राषथेतजेनो 

भाम सक्तत्रिज्ञैः सर्गः ॥ ३७ ॥ 

[२५ 

१. ठ ~~ ° शुखश्च | 

२. ट स्वराज्ये । 

३. अ च-परावषिमर्षा। 

४. भ च---छप्रविभागत० | 

"५. अ~ न चिराद्धिर्नक्ष्यति। 

६. भअ ब-भमतीव। 

७, भ च- परिकीरत॑तान् । 

८. भ ब~ चाभ्वितं | 

९. भ च-हित हि। 

१०. रा-- नास्ति 

११. ब~ नास्ति । 

१२. भ ब-नास्वि। 

१३. केराठ्बममष-नलस्ति। 



[वं-३८] = [ अष्टत्रिशः सगः ] = [दा-३४] 
ततः शुपनेखीं दीनां वदन्तीं परूषं वच 

१] अमात्यैः सह संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रारणः ॥१॥ [१ 
कस्य रामः कुतो रामः किथिी्व॑ः कि पराक्रमः 

२] क्थस दण्डकारण्यं प्रविष्टो दुश्चरं बनम् ॥२॥ [२ 
आयुधं ङि च रामस्य निहता येन राक्षसाः । 

३] खरश्च निहतो येन द्षशस्िक्चिरास्तथा ॥२॥ [३ 
इत्युक्ता राक्षसेशेन राक्षसी कोधमुरखिता । 

¢] राम तस्मे यथातनदमाखूयातुमुपचक्रमे ॥४॥ [५ 
दीधबाहूर्विंशाराक्षश्चीरङृष्णाजिनाम्बरः । 

५] कन्देपेसमरूपश्च रामो दश्षरथासनः ॥५॥ [५ 
शक्रचापनिभे चापयुर्कषप्यं कानकौङ्दम् । 

६] दीप्तान् क्षिपति नाराचान् स्पानिव महाविषान् ॥*६॥ [६ 
नाददानं श्रनि घोरान् न मुचन्तं महावरम् । 

७] कामुकं नापि कषेन्तं रामे पर्यामि संयुगे ॥७॥ [७ 
हन्यमानं तु तत् सेन्य रमेण शरद्भिः । 

८} इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यं राघवेणासवृष्टिमिः ॥८॥ (८ 
` ००० ~ -~.-~-+ क ----- “---~--- -~-----~-~~ 

१. भ च-श्युपणखी । 

न् ) लव म--पुरुषषमः। रा अ--पुरूषषभ। 

३. ब- किं वीरः 

्. भ ल -दगडकारण्ये । ५. कै--कपदंस ° । 
६. भ-जापमुर्किपन् किलल राप्वः| 

च --चापु्षपद्िव राघवः । 

७. अ- नास्ति | 

८. ब~ महाबोरं | ९. रा म~ नास्वि। 



आरण्यकाण्डम् ३८ । १५ ॥ १९१ 

रक्षसां कामवीयांणां सदस्राणि चतुर्दश | 
९] निहतानि शरेस्तीक््णस्तेनेकेन महात्मना । [९ 
प्र] एका कथञिन्युक्ताहं परिभूता महात्मना ॥'९॥' [११ 

प्राता तस्य मशतेजा गुणवांस्वुस्यविक्रमः । 
१२] अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीथैवान् ॥१०॥ [१२ 

अरममंषांइ दुजेयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान् बी । 
१३] रामस्य दक्षिणो बाहू नित्यं पाणो बहिश्चरः ॥१२१॥ [१३ 

रापस्य त॒ विशालाक्षी ध्मपतरी यश्षस्विनी ।` [१९१ 
१७] सीता नाम वरारोहा वेदिर्षतिममध्यमा ॥१२॥ [१६३ 

नेव देवी न गन्धर्वी नाञ्ुरी न च राक्षसी । 
१५] यथारूपा मया नारी श्टपूबं महीतले ॥१३॥ [१७ 

यस्य सीता भवेद् माया पं च हृष्टा परिष्वजेत् । 
१६] अपि जीवेत् स सर्वेषु शोकेषिवव पुरन्दरः ॥१४॥ [१८ 

सातु सर्वयुणश्छाघ्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
१. भ च-अतः परमाधकः पाठः- 

खरश्च निहतः सख्ये दूषयचखिशिरास्तथा | 

२.कैराङअवब म-नात्ि। 

३. भं च-मद्रश्न)। 

छ. भ च~-भमर्षी। 

९५. भ च--भतः परमधिकः पाटः- 

सा सुनामा सुकेशा च सुपादा च यशस्विनी । 

देवतेव वने तस्मिच् राजते शीरिवापरा ॥ 

तक्षकाञ्चनवणा सा रक्छतुङ्गनखा शुभा | 

.केराअवमम च~ बेदीप्रतिम० | 
येदिशब्दस्तु सव्र हस्वकारान्त एव इश्यत । 

दवाक्षिणास्यास्तु "वेदी तनुमभ्यमा' इति परन्ति । 

कदाचिन्मूरपाठोऽप्यस्येवापश्नंशः श्यात् । 

७.खबम-ये। ८. ठ ब म--परिष्यजेव्। 

१ 
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१७] तवानुरूपा भायां सा त्वं च तस्यास्तथा पतिः ॥ १५॥ [१९ 
सा हि विस्तीगेजघना प्मरक्तान्तरोचना । [२० 

१८] इश्यपाना प्रयत्नेन ममाप्याक्षिप्येते मनः ॥१६॥ [7 
त्वया दृष्टा च वेदे पृणचन्दरनिभानना । 

१९] मन्मथस्य शराणां स्वं सं विधेयो मविष्यसि ॥१७॥ [२१ 
रूपानुरूपायास्तस्याः सा कथा मधुराक्षरा । 

२०] अकाम॑मपि कोम सा श्रुसेव वश्षमानयेव् ।॥१८॥ [पि 
यदि तस्याममिपरायो भायार्थे तव जायते । 

२१] श्ीघमुद्धियतां पादः सीताथेमपि दक्षिणः ॥१९॥ [२२ 
कुर प्रतिक्रियां तेषां रक्षसां राक्षसेश्वर । 

२२] वधात् तस्य नृशंसस्य रामस्याश्रमवासिनः ॥२०॥ [२३ 
ते शरेनिहतं दृटा लक्ष्मणं च महाबलम् । 

२४] हतनाथा सुदुःखातां त्वामुपस्थास्यते हि सा ॥२१॥ [२४ 
यदि रोचयसे वाक्यं मेद् राक्षसेश्वर । 

२५] क्रियतां निर्विशङ्केन हियतां चाबला बरात् ॥२२॥ [२५ 

समीक्ष्य रामेण शरैरजिष्यगे- 
हेताखजनस्थानगतान् निशाचरान् । 

खरं च बुद्धा निहतं सदृषणं 
प्र] त्वमात्मकार्यं न निहन्तुमहे्तिं ॥२३॥ [२७ 

१.१८ 

ह्यो रामायणे आरण्यकारड शुपनखीप्रातिःभो 

नाम अष्टरिश्ंः सर्गः ॥३८।। 
~~~ 

१. अ च~--रप्याङ्िपते। २. कं--सविधेयो । #॥ 

१. रा अ म-अकालमपि। ४. भ च---कामस्य। 

५. भ च-सीतथमिह। ६. अ-ज्ईपणः । म-दृत्तणः । 
७. ब - तब । ८. भ च--परतिपसम्हिसि । ९. ब~नासिति। 

१०. बभवच-नस्ति। १९. रा अ--धषैनखीं रावशपर्नो 

१९. केगयाङ्बमम च~-नास्ति। 



[वं-२९,४०]=[एकोनचतवारिंशः सगः] =[दा-३५,२६] 
ततः शूषैनेखीवाक्यं श्रुत्वा तद्रोमहर्षणम् । 

१] सचिवानभ्यनुङ्गाय जगाम सं निवेशनम् ॥१॥ [१ 
तत् काया विदिता च यथावदुपलभ्य च । 

२] दोषाणां च गुणानां च सम्पर॑पायं बलाबलम् ॥२॥ [२ 
इति कमे विभार्येव गला निश्च पमासनः | 

३] स्थिरबुद्धिश्ततो रम्यां यानशालां जगाम ह ॥३॥ [३ 
यानक्नारां ततो गत्वा पच्छन्न राक्षसेश्वरः । 

9] सतं सओोदयामास रथं मे युज्यतामिति ॥५॥ [४ 
एवमुक्तः क्षणे तस्मिन सारयिठ्न्धविक्रमः | 

५] रथं संयोजयामास तस्यातिरुचिरं छमम् ॥५॥ [५ 
६ख | काचन रथमास्थाय कामगं पणिमुषितम्र् । 
७१] पिशांचवदनेयुक्तं शरेः काशैनभूषणैः ॥९॥ [६ 

] तेन मेघनिनादेन रथेन षनदानुनः। 
७३] राक्षप्ताधिपतिः श्रीमान् ययौ नदनदीपतिम् ॥७॥ [७ 

स श्वेतवारन्यजनः श्ेतच्छत्रो दश्चाननः। 
८] लिग्धेदूरयसङ्काश्रसप्रकाचनमभुषणः ॥८॥ [८ 

१. म च-यली* नि 
श.राढटअम--सप्रदाय। 

३. भ च-विषार्येवं | 

ध.केरालञअवष म~ पानशबा। 
४, अ-- पवसुक्टवा | 

६. म~ लुञ्धवि० । भ च-रषुविक्रमः । 

७. भ च-खरेः कनकमूषणेः । 

८, भ च-रेवतबाल० | 
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दश्षास्यो विश्षतिभुजो दैक्षनीयपरिच्छदः । 
8] नरिदक्षारिमेनिघ्रश्च दशषशीषे इवाप्रिराट् ।९॥ [९ 

काचन रथमारूढः शद्यमे राक्षसेश्वरः । 
९] विश्न्मण्डलवान्मेषः सबलाक इवाम्बरे ॥१०॥ [१० 

१११] स शेखान् सागरान् भूयो बीयवानवलोकयन् । 
प] नानाप॑शेफरेसैरनुकीणीन् समन्ततः | ११॥ [११ 

हीतनिमलतोयाभिः पञ्चिनीभिः समन्ततः 
क्ष] सागरं च सर्वेन्तीभिः पश्यमानः स सन्ततम् ॥१२॥ [7 

४१] विश्षा्राश्रमपदमैरनारीसमोरतैः [१२ 
कदलीवनसम्बाधेना रिकेरोपज्ञोभितेः ॥२९३॥ 

१३्] सङिस्तारस्तमाठेश्च पुनागैश्च सुपुष्पितैः । [१३ 
१५] अत्यन्तं नियताहारः शोभितं परमर्षिभिः ॥१५॥ [१ 

नागैः सुपणेगेन्धर्वेः किश्नरेश्च सदस्रश्षः । [१५ 
५१] विद्याधरश्च सिद्धैश्च चारणेश्वोपश्षोभितम् ॥१५॥ [ए 

पाण्डुराणि विज्चाशनि दिव्यमांखायुतानि च । 

१९३] तूर्यघोषावघुष्टानि विमानानि समन्ततः ॥१६॥ [१९ 

१. म--विशतिभुजदै° । 

२.भवच-द्शभ्राव। 

३. भ च~ नानावयोफल्ञे* । 

9७. रा-ववन्तीमिः। 

५. खञअवबम--श्समादूतम्। भ च--र्समाङुजम् ) 

६.अ च- नौजिकरे्च शोभितेः। 
७. भ च - श्चष्के° । 

८. के--अत्यथ॑निय० । भ च--श्रस्यन्तानिय० । 
९. रा--शोभितैः। 

१०. भ च--दिभ्यमास्य° । 

११. केराभ व--तुयंगतिवघु* । 



आरण्यकाण्डम् ३६ । २४ ॥ १६५ 

तपसांजितलोकानां कामगान्यभिसंपेतन् । 
२०} गन्धरवाप्सरसभश्चैव ददश धनदानुजः ॥१७॥ [२० 

्िनर्वेखानसेश्चैव बारखिल्येमेरीविपेः । [१७४३ 
प} अत्यन्तं नियताहारः शोभितं परमषिभिः ॥१८॥ [२९्ब् 

दिव्याभरणयुक्ताभिर्दिव्य॑रूपाभिराहतम् । 

प्त] क्रीडारतिविहासैभिरप्सरोभिः समाहतम् ॥१९॥ [१६ 
सेवितं देवपन्नीभिः श्रीमतीभिः समन्ततः । 

पष] देवदानवसद्ंश्च सेवितं चामृतायिभिः ॥२०॥ [१७ 
तिर्यक््सस्थानमुखानां चन्दनानां सहस्रश । [२१यु 

प] ईैसोक््रष्टां एवाकीर्णा सारसैः सम्प्रणादिताम् ॥ ` २१।। [7 
वेडयपस्तरां भुभि लिग्धां सागरतेजसा । 

फ] वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राणस्नन्तपणानि च ॥२२।[२१३ 
अगुरूणां च मुख्यानां सुरभीणि वर्नानि च । 

२२] कक्षीलानां च जात्यानां त्वचि स्यशेरुगन्धिनः ॥ २३।[२२ 
वेत्राणि च तमाद्यं गुर्पान् वे मरिचस्य च । 

प्त] मुक्तानां चेवं सङ्कखानि पुष्यमांणानि तीरतः ॥२४॥ [२३ 

ह च तपसा जित० । 

भ च--°सपतत् । 

के--ङोरे पदस्य द्वितीयतृतीयपादौ शरुटितो प्रतीयेते । 

च -- नात्ति । भ--प्रान्तभगे पश्चस्केनापि निवेशितम् । 

ठ ब~ प्ाणक्तपणानि | 

कैराअ म~ सुरभीनिव० भ च--बनाभ्युपवमानि। 

. भ च-ककाल्ञानां। 

. - जातानां । ९. मच-त्ववः| 

, अ च-तमाशाश्च। 

-भषख--ख सस्रघानि। 

, भ च--द्युष्यमाशानि | 

& & +» ‰ §& € © ^° 

+ 8 ० & 5 © 
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शङ्खानां भस्तराश्येव भवालान्यपि चान्यतः । [२५ 
प] उद्धृतानि यथाकालं तञ्जैः सछिलजीविं मैः ॥२५॥ [ 

कांचनांश्येव शेखाग्रान राजताश्चैव सर्वेशः । [२५३ 
२३] हदान निर्मरुतोयांश्च शेपस्चवणानि च ॥२६॥ [२५ 

धनधान्योपपन्नानि स्रीरनैरावृतानि च । [२५३ 
२४] हस्त्यश्वरथरूढानि नगराण्यवलोकयन् ॥२७॥ [२६ 

तं समं॑हरितल्लिग्धं मृदुस्पशेधरतप्र । 
प] अनूप सिन्धुराजस्य ददशे धनदानुजः ॥२८॥ [२६ 

ततो ददश पेघाम न्यग्रोषमृषिभिः' सेह । 
२७] समन्ताद् यस्य ताः शाखाः संवैतो योजनायर्त; ॥ २९।॥ [२७ 

यस्यां हस्तिनमादाय महाकायं सकच्छपम् । 

२८] मक्ष्या्थीं गरुडः श्ाखामानगाप महाबरः ॥३०॥ [२८ 

स तां सुमहतीं शाखां मारेश पतगोत्तमः । 
२९] सुपर्णः पर्णबहुखां बम सुमहाबरः ॥२१॥ [२९ 

तप्र वेखानसा नाम बालाखिटया मरीचिपाः । 

३०] आसनं वशर मेध्याश्च संरब्धाः परमर्षयः ॥३२॥ [३० 

 श्ङ-बा्ितः। 
२.खछअवब म-सर्मेदिभिः। 

२. म--खक्पस्पशं ° । 

्.केरारम-भ्रूप। 
५. भ च ~ न्यग्रो धण्किभदेतं। 

६. भ च-~-सवाश्च। 
७. ठट--योजनायुसाः । भ च--शतयोजनाः । 

८, छ -मरेण । 

९. म-पदिरतमः । 

१०. भ च-भासां बमूव,०। 
११. कै --कोरो .सेभ्याश्च' ह्यस्य स्थाने (मेभ्याश्च) हस्यवौ्छीनः पाटः | 



आरण्यकाण्डम् ३९ । ३९ ॥ 

तेषां दयो्थी गरुढस्तां शाखां योजर्नायताम् । 

३२] जगामादाय वेगेन तौ चोभौ गजकच्छपौ ॥२३॥ 

स निषौदेषु परमात्मा मक्षयित्वा तरदापिषम् । 
३३] निषादविषयं त्सं क्राखयाऽभिजघान इ ॥२५॥ 

निषादाेषयं हत्वा शाखया विहगोत्तमः। 

३४] भरहषमतुरुं रेभे मोक्षयित्वा तपस्विनः ॥३५५॥ 

स तेनेव प्रहर्षेण द्वियुणीकृतविक्रमेः । 

३५] अपृतानयनार्थं वै चकार मतिमौत्मानि ॥३६॥ 

अभिज्वाखासमाकीणं तदमेद्यं खगोत्तमः । ̂ 

२६] महेन्द्रमबने गत्वा जग्रादैवापृतं छु ॥२७॥ 

स मत्ताहिगेणेजष्टंसुपर्णद्रवलक्षणम् । 

¡प] नान्न सुचन्द्र न्यग्रोध ददश्च धनदानुजः । 

}प] श्ाखाविरपसङ्की्णं छमगेन्धं ्रनोहरम्र् ` ॥३८॥ 

स तु गत्वा परं पारं सागरस्य नदीपते; । 

३६] ददशीश्रममेकान्ते पुण्यं रम्ये वनान्तरे ॥२९॥ 

ततः दृष्णाभिनधरं जगमण्डल्धारिणम् । 

१. म च--दयाय । 

२. भ च-श्युताम् । 

३. अ--सुनेषादेषु । 

७.ङञअ वष म-वमामिषम्। 

५.८ अबम.--- रविन्रदः। 

६. रा--मतमाष्मनि। 
७. ब-- तस्मे । 

८. च~ नास्ति । भ--प्रान्तभगे पश्चात् कनष्यह्कितम् । 

९. ब~ सुमत्तहि० । भ च-स महर्वेग० | 

१०. व--द्युमगन्धमनो ° । 

१९७ 

[३१ 
[३१ 
[फ 

[३२ 

[३५४ 

[३ 
[प 

(३६१् 
[३६३ 
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०] दद्र नियताहारं भारीचै नाम राक्षप्तम् ॥४०॥ [३७ 
११] रांबणस्तु समागम्य विधिवत् स्वेन तेजसा 

प] कुशले पारेपपच्छ यथावत् तेन पूजितः ॥४१॥ [३८ 

४१३] ततः पश्चादिदं वाक्यमन्रवीद्राकंयको विदः ॥५४२॥ [३९ 

%०] मारीच श्रयतां तावद् वचनं मम भाषतः । 

१] आतोऽस्ि मम चान्तस्य तत्तो नान्या परा गति+। 9 ३।[स.३६.३ 

जानीषे लां जनश्थाने यत्र भ्राता खरो ममर । 
७] दृषणश्च महावीरः स्वसा शुपनेखी च मे ॥४५४। [२ 

त्रिशिराश्च महातेजा राक्षसः पिक्षिताश्नः। 

८] अन्ये च बहवः करा राक्षसाः प्षतजेक्षणाः ॥४५॥ [३ 

वस्षन्ति मभियोगेन बलिनो दृढविक्रमाः । 

९] बाधमाना महारण्ये ुनीन् धर्मपरायणान् ॥४६॥ [५ 

चुर्दशसदसाणि रक्षसां मीपकमंणाम् । [<पू 

१०] बहुशो रन्धलक्षाणां खरस्य वहावर्तिनाम् ॥४७॥ [५प् 

ते विशनीं जनस्थानं वसमाना महाबराः। 

११] सरगताः परमार्यस्ता रामेण किर सयुगे ।**८॥ [& 

तेन सञ्जातरोषेण रामेण रणमृधंनि । 

९२] अनुक्त्वा विषयं किञ्चिच्छरेराज्ञीविषोपमे; ॥४९॥ [७ 
"~----------~~~~----- 

१. भ च--त राणः । 

2. अ-नाम्पः) 

२. म~-जनस्थानी । 

%. भ च~ महावीयेः। 

५. अ च--द्युपंणसी । 

६. भ च-~दुरा। 

७. भ--जख्याणाम् । 

८. भ म~ परमावस्ता । 

&. श--अनयो । भ ज--जनुक्स्वा । 



आरण्यकाण्डम् ३९ । ५९ ॥ १९९ 

ततस्तेन सहस्राणि राक्षसानां चतुदश । 
१३] निहतानि शषरेस्तीक्ष्णेमानुषेण पदातिना ॥५०॥ [८ 

खरश्च निहतः सख्ये दषणसिक्जिरास्तथा । [९ 
१४] ऋषीणाममयं दत्तं छृताः प्षेमाश्च दण्डकाः ॥५१॥ [ए 
१५] पित्रा निरस्तः क्ृद्धेन समार्यः क्षीणजीवितः । 

स हन्ता तस्य सेन्यस्य रापः क्षत्रियपांसनः ॥५२॥ [१० 
१६] अश्षीखः कं्कशषस्तीक्ष्णो मूर्खो टन्धोऽजितेन्द्रियः । 

यक्तधर्मो ्धमह्ञो भूतानामहिते रतः ॥५३॥ [१९१ 
येन वैरं विनारण्ये सत्वमाश्रित्य केवलम् । 

१८] कणनासापहरिण भगिनी पे विरूपिता ॥५५॥ [१२ 
तस्य भाया जनस्थाने नाश्ना सीतेति विश्रुता । 

१९] रूपयौवनसम्पन्ना श्रीः पर्ेनेवै मुषिता ॥*५॥ [प 
भार्या तस्य जनस्थानाव तामहं लोकषुन्दरीम् । 

२०] आनयिष्यामि विक्रम्य सषहायध्लं तं मे भव ॥५६॥ [१३ 
त्या ह्यहं सहायेन पाश्वस्थेन निशाचर । 

२१] सेन्द्रानपि सुरान् सख्ये ऽनैवञ्चयितुमुत्सहे ॥५७॥ [१५४ 
तत् सहायो भव स्वं मे समर्थो ह्यसि राप्तस । 

२२] वीयं बुद्धौ च धम च नेदीसि सदृशस्तव ॥५८॥ [१५ 
२३] एतदयथेपहं प्ा्षस्तवत्समीपे निशाचर । 
२५३] शृणु कमं च साहाय्यं यत्कार्यं मवता मम ॥५९} [१७ ` क क 

२.भ च-ककद० | 

३. रा-प्मनेव विभू. ॥ 
भ च-पद्मव वभरूष्ता। 

%. भम च-सहायस्तच्र। 

५. अ च~न चिन्तायतुसुस्सहे । 

६.भवच न द्यस्ि। 
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सौवणेस्त्व भृगो भूत्वा चितो रजतबिन्दुभिः । 
२६] आश्रमस्थस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखं चर ॥६०।॥ [१८ 

तां च निःत्तश्यं सीता निशम्य मृगरूपिणम् । 
२७] शह्यतामिति मतौरं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥६१॥ [१९ 

ततस्ताभ्यां पयाताभ्यां शून्ये सीतां यथा्रुखम् । 
२८] निराधाधो हरिष्यामि रार्हशन्द्रममां यथा ॥*६२॥ [२० 

ततः पश्चात् सुखं रामे मायाहृरणकशिते । 
२२] विर्संन्पं प्रहरिष्यामि इतायनान्तरत्मना ॥६३॥ [२१ 

तस्य रापक्थां श्रुला पारीचस्यागमह् भयम् । 

1] शष्कमासीच्च वदने परित्रस्तो बभूव सः ॥६५॥- [२२ 
-----~~-~~~~~--~-*-----------------~-----~---~---- ~ ---*~-~---- ~ --~-~~----------“--------- ~ --------- ~---------~----~----" 

१. भ ब-चित्रो। 

२. भ ब~--्माश्नमे तस्य । 

३. कै राभ च--भरसुख। 
४. श म~--शहुरिष्यारभ्पर प्रहृर्ष्यामीस्यम्तः पाठो नास्ति । 

५. भ--स्यक्छम् । 

६. भ च-विभ्रग्ः। 

७, के--तान्तेना° । 

अ म--क्तार्थो आतुरास्मना | 

८. क~ कोशस्य पाश्चेभागे अतः परमपरहस्वाङ्कितोऽधिकः पाठो यथा- 

यज्ञेन महता चास्य आखा वाक्यार्थभूयसी । 

मुहूतां ह्धसक्ाश्च रावण वाक्यमब्रवीत् ॥ 

रकारादीनि नामानि रामासतेस्य च रावण । 

दत्नामि ख रथांद्धेव ब्रातं सजनयन्ति मे ॥ 



आरण्यक्राण्टम् ३९ । ६५५ २०१ 

स रावणं तत्र विषण्णचेता 

महावने रापपराक्रमह्ञः । 
दतांजटिस्तत्वमुवाच कारे 

३४) हितं च भ्ुश्च तथासनश्च ॥६५॥ [एथ 

इश्यार्थ रामायणे भारण्यकाण्डे राबणदाक्यं 

नामं पकान चस्वाररिंशः खगः ॥३३॥ 

१. अ म-न्महाक्रमनज्त | 

२. छ-भूताञअलिः । 

३. भ च -मतर्हितमाष्मनच्र | 

४. भअ च-नास्ति। 

५. फैराङ्वममचब-नास्ति। 



[व- ४१] = [चत्वारिंशः सर्गः] = [ दा-३७] 
एवयुक्तस्तु मारीचो दशग्रीवेण रक्षसा । 

प] उद्शरान्तनयनः स्तब्धः पाजरिर्वाक्यमव्रवीत् ॥।१॥* [ 
सुखमा वे महाराज पुरुषाः प्रियवादिनः । 

१] अभियस्य पुपथ्येश्य वक्ता श्रोता 4 दरम ॥२॥ [२ 
नूनं न बुध्यसे रामं य्था रभो प्रहार्बरः | 

२] अयुक्ताचारचपलो महेन्द्रवरुणोपमः ॥३॥ [३ 
अपि स्वस्ति भवेत् तात सर्वेषां सुषि ̀ रपेतताम् । 

¢] अपि रावण सेकरदधः कुया्ोकमराक्षसम् ॥४॥ [४ 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पश्ना जनकात्मजा । 

६] अपि सीतानिमित्तं ते न मावि व्यसनं महत् ॥५॥ (५, 
अपि लापरीश्वरं प्राप्य कामत निर ङ्कम् । 

१. ब~ सुग्रीवा । 

२. म ज-डदज्नान्तो न । भव -श््रस्तः। 

३. भ व-प्राञ्ज्िमयाधिहरः | 
४. भ व-भ्रतः परमधिकः पाठः- 

विरदीशेहृद्यो दीनो मूष्ठिताऽम्पपतद्भुवि। 

भथोत्थतो युक्कियुक्र पाञ्जशिवोक्यमन्रवत् | 

५४. ठ ब-च पथ्यत्य। भव--तु पभ्पस्य। 

्केराल्अम-वु। 
७. ठट अ म--यथारामन । व--यथननाम। 

८. ऊ अ व म--यथाबकम् । 
९. ब--अरध। 

१०. म-- यु विरश्साम् | 

१९१. ब ल-माक्रडः। 

--------~-~----~---- ~~ 



आरण्यकाण्डम् ४० । १२ ॥ २०३ 
८] मा बिन्येत् पुरी लङ्का त्वया सह सराक्षसा ॥६॥ [६ 

अपि स्वस्ति भवेत् तात सर्वेषां च॑ प्षपाचर | 
प] येषां सं ककंञो राजा दुडुद्धिरनितेन्दियः ॥७] [प 

पापवृतलो बहिःश्लीटः पापमन्त्री नराधिषः। 
९] आत्मानं स्वजनं इन्त परजां हन्ति घुदुभेतिः ॥८॥ [७ 

१११] स॑ हि पितरा परित्यक्तो रामश्वात्र कयं मवे । 
१२३] न इन्धो नातिहृशश्षीखो नोपि क्षत्रियपांसनः ॥९॥ [८ 

न च धर्म ̂  गुणे "हीनः कौसव्थानन्दवर्धनः 
१७] सं तीक्ष्णश्च न भूतानां सर्वेषां च हिते रतः ॥१०॥ [९ 

वितं पितरं प्रत्वा केकेय्या सयवादिनम् । 
१६] करिष्यामीति पारमा ततः पर्रजितो वनम् ॥११॥ [१० 

केकेय्याः प्रियकामार्थं पितु्दश्षरथस्य च । 
१७] हिता रास्यं च भोगांश्च पविष्ट दष्टकं वनम | १२॥ [११ 

१.कैभव-न।रामढङ--मा। वि 
२.ङबम-पएरा। 
३. क~ ख्णदाच्चर । म--क्षपयाचर । 
अव--~नः क्पाखर। 

.अ न-हि हदशः | 

५. भ व-प्रजारष्ट् | 

६. भ व-न। 

७. भ क 1 

८. बम ढला) 

९. रख अव म~नाविच्तत्रियपाप्मकः | 

१०. के--भम्येतेखद्ानः। भ च--षमगुरोरहीनः । 
१९१. अ भ ष--कोशश्या० | 
१२. म-नग्दि° । 

अ च~न स वद्य | 

१३. के रा म-दयडकावनम् । 
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न रापः कर्कञ्स्तात. नाविद्वान् नानितिन्द्ियः। 
१३] अनृतं दुःश्रत, बोऽपि; नैव त्वं वक्तुमदैसि ॥१३॥ 
१८] धर्मा विग्रहवान् समः साधु; ससयमतिश्रष। 
१६३] राजा सवस्य शोकस्य देवानामिव वासवः ॥ १५५ 

कथं त्वं तस्य वेदीं रक्षितां सेन, तेजसाः । 
२०] इ्छसि भसमं हदु पमामिव. वित्रस्वतः ॥१५५॥ 

शराचिषमताश्र्यं चाप्वङ्गमेषनं रणे । 
२२] रामां सहस दीप स परष्टुं लकहैसिः ॥२.६॥ 

धुव्यादितदरीक्ास्थं श्रद्रपमषप् । 
प्त] आश्चीविषमित्रकद्धं न, रामे द्रष्टरि ॥ ̀ १७॥ 

राञ्य, शुखं च सन्यस्य, जीवितं चेष्ठप्रत्मनः । 
२७] नैवातोदं यितुं तात समान्तकमिहोहेश्चि,॥ १८॥, 

अप्व हि. तत्तेनो; यस्य. सा जनकरामना । 

(१२ 

[१३ 

[१४ 

[१५ 

[१६ 

(१७ 
[१८ 

२८] भियेभ्योऽपि ` भरियतरा रामा राम्मतुव्रता ॥१९॥. [१९३ 
१. रा-वुःखश्रतव। मबच्-नववक्ता स), 

२.कैराअ म-ोकानां। 
२३. खख ब म-भवः परर्माधकः पाडः- 

रामाच सहसा दीप्त न भवेष्टु स्व्नद्यदि,। 

धनुष्यादितदीष्ठास्य शर दष्टुममश्र॑मम् ॥ 
४. ठट-- °नाचष्टं । 

५ कैराक ब म-खडगधरं। 
६. ब अ ढम- भतः परमा्धिकः पाटः-- 

सज्गलिह दुराधर्षं शच्ुसेनाभेकहयं । 

७. म--धनुष्याभितव० । व --अतुप्यादित० । 

८. ब अ म~ शर व्रष्टुमम्षणम् । 
९.केराङअ-नास्ति । १०. ठ म-नवाघ्ाद्< । 

११. कभ च~ रामाग्विकमिहा० 

१२. व~--परिमेभ्योऽपि । १३. व अ, ड-रस्पप्ुभितप ।, 

~~ “~~~ ---*-=--------- 
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न तं समर्थां हंतु रामबाहूबखाश्रयाम् । [१८ 
२९] दीप्तख्येव इृताक्षस्य शिखां दीपतां ठ मध्यमाम् ॥२०॥ [२०३ 

किंयुधमं व्यथैभियं इत्वा ते राक्षसाधिपः । 
३०] दृष्टश्चेत् खं बने तेन तदर्तं जीषितें तष ॥२१॥ [२१ 
३११] जीविते चैव राञ्वं च पुखं चेष पुदुर्छभप् । [रस्प् 

प्र] दौरात्म्यं सक्से राजन रणे रामेण सङ्गतः ॥२२।॥ [घ' 
३८१] स सर्वै सचिवः सार्पं संमन्त्रयितुम्चि । 
ए]. मन्त्रयित्वा च धमे्ैः कृतवा निश्वयमाष्े ॥२३॥ [२३ 

दोषाणां च गुणानां च सम्पधोधं बखाबखम् । 
३७}. आत्मनश्च बं ज्ञात्वा राघषस्व तथैवं च । 
३८३] आयतिं तथां # ततस्त्वं कषरसि ॥२५४॥ [२४ 

अहं तु मन्ये तवः क्षमं स्णे 
समागमं कोसकेराजघुमुना । 

इदं च भुयः मृणु वाष्थमुसमं ` 
३९] कषप चः युक्तं च निक्षाचराधिप ॥२०॥ [^ 

इत्यायः समायणे आरर्थके र्ठ, मातिववाक्यं 

ममः चर्व! . समैः, ॥४०॥ 

१.८ अव म-इत्ः। । 
ए.राभवय- वाहुबल्लाधयत्। 

३. व --वदास्त | 

४. कं राअ म~ व्यजते। 
५. करार अब म-सप्रद्श्यं। 
६. भ च-भाय्तिं च। 

८. --नू। 

९. अ भअ ष~-कोशकरराज्ज० ।, 

१०. अ--°मु्म । 

११. भ ष-नारित। 

१२. केराख्वर्मब--नास्ति। 

~~~ 

, ३ 



[व-४२] = [एकचतारिशः सगः] = [दा-३८] 
पुरा वे बीयमत्तोऽहं पयैटन् एथिवीमिमाम् । 

४१] ब नागसहस्तस्य धारयन् पर्वतोपमः ॥१॥ 
प] नीलनीमूतसङ्काशस् तप्तकाश्चनङुण्डलः | 
उ] भयं सवस्य जनयन् किरीटी परिायुधः ॥२॥ 
५] आचरं दण्डकारण्ये सुनिपांसानि मक्षयन् । 
१ १] विश्वामित्रोऽये धम्मि सत्रासं सपुपागतः ॥३॥ 
१२] अपि गत्वा दश्ररथ नरेनद्रमिदमब्रवीद् । 
१३३] राजन् रक्षतु मां रामः पवेकाले दर्पस्थिते ॥४॥ 
१५] राक्षसेभ्यो भयं घोरं सयुत्यञ्न नराधिप । 
१६प्] इत्येवमुक्तो ष्मात्मा राज्ञा दश्चरथस्तथा ॥५॥ 

प्त] सुहूतमि्ं निश्चेष्टो भूत्वा वचनमाददे । 
२३] उनषोडशवर्षोऽयं रामो रानीवलोचनः ॥६॥ 

न युद्धधोम्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसे; । 
प] कामं नयतु पतसेनयं सर्व तेऽ प्रतिष्टितम् ॥७॥ 

इयवमुक्तः स मुनिष् ते नृपं पुनरब्रवीत् । 

१.केरारञअ ब म--भाचरन् | 

२. भ च--विश्वाभिश्नोऽ१ि। 

द. कै रा--मत्वा । 

४. भ ष ~-ऽप्युपस्थिवे | 

५. भव~ मारीकाम्मे । व--राङपेभ्योषि। 

६ फैराछम ब-सुहूत॑मपि। 
७. अ --युे योम्यवामस्य | 

< भममवच--तत्र)। 

(१ 

[रप् 
[२३ 

[३ 

[४ 

[५ 

[ष 

[६३ 
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२५] रामाभ्नान्यबलं लोके ' पयाति तस्व रक्षसैः ॥८॥ [८ 
बालोऽप्येष महातेजाः पर्याप्रस्तस्य निग्रहे । 

२६] यास्यामि राममादाय स्वस्ति तेऽस्तु नराधिप ॥९॥ [११ 
इयेवमु्का स मुनिम् तमादाय नृपात्मजम् । 

३०] जगाम परमपीतो विण्वामिन्नः खमाश्रमम् ॥१०॥ [१२ 
३११९] स तथा दण्डकारण्ये पवेकाे तपस्विनाभ । 
३२३] बभूबोपस्थितो रामधित्रे विस्फायं काययुकप् ॥११॥ [१३ 

अजातव्यञ्जनः श्रीमान बार एव श माननः । 

३३] एक्वक्तपरो धन्वी ज्जिखी काण्डपलाश्चवान् ॥१२॥ [१५ 
शोभयन् दण्डकारण्यं मे स्वेन तेजसा । 

३५] अदृश्यत तदा रामो बाटश्वन्द्र इवोदितः ॥१३॥ [१५ 
7] अथाहं मेषसङ्काश्स्तप्तकाथनमुषणः । 

३६१] बली टुब्धर्तरो दपोदाजगाम तदाश्रमम् ॥१५॥ [१६ 
३६३] तेनांदृष्टः भविष्टोऽदं तस्मिन पुण्ये महावने । 
३७] मां च शृषटा धनुः सज्यमसंभ्रान्तश्चकार ह ॥१५॥ [१७ 
३८३] अवज्ञाय तहे मोहाह बालोऽयमिति राघवम् । 

विश्वामित्रे पराम दुतोऽस्मि यथाधुखम् ॥१६॥ [१८ 
१. के--र'मान्नातिबरू । म ख--°न्यदन्ल । । 
२.केराअम-लोक। 
३. रा-रङ्साः। 

७. अ-इस्येवसुरूः । 

५. भ च~ यशस्विनाम् । 

६.केभ ष-दीसेन। 

७, म भ च--इवोाचयतः | 
८. अ ब~ कग्धवरो | 

९. भ च-तमाभ्रमम्, 

१०.ब तन शठः। 

११. अ-ष। 
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३९} तेन सुक्तस्लतो षाणः द्वितः शशुनिवर्हणः । 
ए | तेनाहं वाडितस्छ्रल्ः सपुदरे पतितः पुरा ॥१७॥ [१९ 

४२३] राप्य श्वरषेगेन निश्स्सोऽहपचेतनः । [२०७ 
पराप्य सन्नं पुनस्तात ङं प्रतिगतः पुरीम् ॥१८।। [२१ 

४४] एवमस्मि तदा मुक्तः कथित् तेन संयुगे 1 
५५] अृताश्ेण वैषटेन राेणाषिरष्टक्मणा ॥१६॥ [२२ 

मया तु वार्थपाणोः बै" यदि रमेण बिग्रहम् | 
६] करिष्यस्यापदं धोशां क्षिषमाप्ध्यसि दस्तराम् ॥२०। [२३ 

क्रीडारतिविधित्नानां समाजोस्सवश्ाशिनाम् । 
९७] राक्षसानां भयं घोरमनर्थं चपि सप्स्यषे ॥२१॥ [२९ 

हम्यपाप्रादसंबाधां नान(पण्यबिमूषिताम् । 
४८] दरहष्यसे तं पुरं लङ्कमाकुलां भथिलीकृते ॥२२॥ [२५ 

अङक्स्तोऽपि पापानि छचयः पापसेश्र्यात् । 
५०] परपापेतिनश्यन्ति मस्स्वा नागहेदे यथा ॥२३॥ [२१ 

दिष्यचन्दनदिग्धाङ्गान् दिव्याभरणमूषितान् । 
४९] दर्यस्यभिहताम् भूमौ रणे रामेण राक्षसान ॥२५॥ [२७ 
० ---- 

१. म~-चितः | 

२. म~ अक्नताख्ण । 

३. कै रा ब--बाणन । 

र, भ च---वाबमाणोभ्य। 

५. के भ--°स्यापदां । 

६. भ च-बोपल्ष्स्यसे | 

७. भ व--भङवाणा हि । म~-भङ्वंतो । 

८. भ च--पापषचयान् । 

९. व --मस्त्याशानां हदा । 

इ~ मश्स्या नाशाद्रदे | 

म--म्स्यनागषवे । 
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हृतदारान् हतधनान् दश्षामिद्रवतो दिश्चः। 
५२] हतशेषानश्चरणान् द्र्यसि त्वं निशाचरान् ॥२५॥ [२८ 

शरजालपरिकषि्तामेभ्िज्वाला समादृता । 
५३] पदग्वमवनां लङ्कां द्रह्य॑सि तं निशाचर ॥२६॥ [२९ 

पमदानां सहस्राणि तत्र राजन् परिग्रहः । [३०३ 

५४] सीताहेतोः समस्तानि विद्रविष्यन्ति रावण ॥२७॥ [३२३ 
आत्मनश्च दश्षप्रीव पुरस्यान्तःपुरश्य च । 

५५] राक्षसानां विनाशाय मेथिलीमानयिष्यसि ॥२८॥ [३३ 
घुख द्धि च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः । [३१३ 

५८] यदीच्छसि चिरं मोक्तुं मा कृथा रामपप्रियम् ॥२९॥[३४३ 
निवायेमाणः सुहृदा मया तं 

प्रस्य सीतां यदि धर्षयिष्यसि । 
गमिष्यसि क्षीणवलम् त्वमाहवे 

५९] यमक्षयं रामश्चरास्तजी षितः ॥३०॥ [३५ 

हत्यां रामायणे भारण्यकाण्डे मार्थवाभ्यं 

नाम एकचत्वारेशः सगे; ॥४१॥ 

१. ट-दिशाः | 
२. च--प्षामसिञ्वाल्लाः | 

३. भ व-- द्रक्ष्यसे | 

७. सष म~ ।मव-ष्व। 

९. अ--रामरराचजीदित्तः । ब--°शरासञओी ° । 

६. भ व-नास्वि। 

७. केराछबम म च-नास्ति। 



[व-४२] = दहिचतारिशः सग॑ः]=[दा-३९] 
एवमस पुरा सक्तः कथचित् तेन संयुगे । 

६] इदानीमपि यद् त्तं तन्मे भृणु दशानन ॥१॥ [१ 
राक्षसाभ्यामहंद्राभ्यां मृगरूपधरो वनम् । 

७] प्रविष्टो दण्डकारण्यं घोरं सुनिजनायुतम् ॥२॥ [२ 

दीधैनिह्यो महाक्षाय तीष्णद्रो महावलः । 
<] विचरन् दण्डकारण्यं मांपमक्षो महाशनः ॥३॥ [३ 

अग्िोतरेषु पेदु चेयेशकषेषु चावस । 
£] अयन्तनियताहारांस् तापसांस्तानमक्षयैम् ॥५॥ [४ 

निहत्य दडण्कारण्ये तापसान धमंसंश्रितान् । 
१०] रुधिराणि पिविस्तेषां तथा मांसानि भक्षयन् ॥५॥ [५ 

युनिमांपाशेनः क्रूरस् आसयन् वनगोचरान् । 
११] वसारूधिरसिक्तोऽह विश्व॑ दण्डकं वनम् ॥६॥ [६ 

पविक्षय दण्डकारण्ये विचरन राममभ्ययौम् । [पि 
१५४] तापसोऽयमनुङ्गात्वा पुरा बेरमतुस्मरन् ॥७॥ [१०१् 

१. भ--दश्ाननः। 

2. भ व--द्वाम्यामर्थेतश्न समागतः । 
३. का-मुनिअनैयुत । 
४. अवेदी ?। म-वेदेषु । 
५. कै- चेत्य बृडेषु | 
६. करान म--वा वसन् 
७. कौ रा--वानभक्षयत् । म अ--तानमक्षयब् । 
८. छ अ व~ सचेतान् । म- सितान् । 

९. लञअवम--मासाशगकरस्। १०, अ च~ विश्रसो। 

११. भ व-तयाहं। १२. अ-°मम्ययो । 
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तेन मुक्तास त्रयो बाणाः शिताः श्निबरेणः । 
१९] विद्कष्य वलवच्वापं सुपणानिलनिःसखनाः ॥८॥ [१०३ 

ते्बणिरदण्डकांरण्ये निपात्याशीविषोपमेः । 
२१] छतं वितिमिरं स्र रामेणाविलष्टक्मणा ॥£॥ [११ 

ते बाणा वज्रमङ्काशाः घुपोरा रक्त मोजनाः । 
२२] आजध्तुनिशिताः सर्वे जयस्त्रीन् सुसपाहितान् ॥१०॥[१२ 
२३पू] पराक्रमज्ञो रामस्य राजन् ृ्टमयः पुरा । ° [१३य् 
२६] शरेण मुक्तो रामस्य कथचित् भाष्य जीवितम् । १ १॥[१५य् 

पत] समीपं यदि गच्छेयं तदन्तं जीषितं च मे। [प 

कषे दृक्ष हि पदयामि चीररुष्णाजिनाम्बरम् । [१५ 
३३] शरचापधरं रामं पाश्षहस्तमिवान्तकम् ॥१२॥ [१५३ 

अपि रामसदस्राणि मीतः पश्यामि रावण । [१६ष् 
३२] रामभुतमिदं सवेमरण्यं परतिभाति मे ॥१३॥ [१६३ 
ष] राममेव हि प्यामि रहिते" राक्षसेश्वर ॥१०॥ˆ [१७ब् 

रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रारण । 
३५५] रत्रानि चेव रामांश्च त्रास सञ्जनयन्ति मे ॥१५॥ [१८ 

कन 

१. भ ब-द्यडकङ्ारण्य । 

२. भ व-निञ्युराशीवि° | 

३. भ च-~-अतः परमधणूः पाठटः- 

उद् भान्त्जस्तमुक्ोऽहं ताशुभा रक्षसो इतो । 
ततः प्रव्रजितो भीरुस्तापक्षोऽहं समागतः ॥ 

र. भवब-समीपेपि न। ५. भ--अभिरा० | 

£. छ अ ब-९तमिवारणभ्यं सवैश | 

७. म--रदहित । 
८. भ व~ भतः परमबिकः पाठः - 

हर्टेवा स्वपेथि (ङि?) त रामयुद्धिजामि निचेतनः। 

९. रा बाश्यानि। १०. ऊ-रामाश्च । 
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प] रणे रपरेण ते युद्धं न क्षमं वीर्ैशालिना । 
३६३] न ते रामकथा कायां यदि मां पष्टुमिच्छसि ।॥१६॥ [२० 

इदं वैचो बन्धुननार्थसिद्धये 
मयोच्यमानं यदि न ग्रहीष्यसि । 

हितं ततस्त्यक्ष्यस्ति जीविते भियं 
३] हतोऽद्य रामेण शरैरजिष्यगै; ॥१७॥ [२६ 

इत्यार्षे रामाययो भारण्यर्काण्डि रामपौरुष्वेयेन 

भाम दविषत्वारिरशः सगे; ॥४२॥ 

१. म- युद । 

२. अ-- दष्टुमिच्छसि | 

२.राल्बषम-श्वो। 

७. रा म~ मयोश्यभानं । 

५. अ म--भ्रिये। 

६. भ च-नास्ति। 

७. भ च --रामपोशषाख्यानं । 
८ कैरयालङबम म व~ नास्ति। 



[वै-४४] = [त्रिचतारिंशः सर्गः] = [दा-४ °] 
मारीचेन तु तदु वाक्यं पथ्यसुक्तं निक्षाचरैः | 

१] हितं न परतिजग्राह मढुकाम इवौषधम् ॥१॥ [१ 
ते पथ्यंहितवक्तारं पारीचं राक्षसेश्वर । 

२] अब्रवीत् परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥२॥ [२ 
किं किमेतदयुक्तार्थं मारीचै मयि कथ्यसे । 

३] वाकयं निष्फलमयर्थं बी जयुप्तमिवोषरे ॥३॥ [३ 
तद् वाक्य न मया ग्राहं मेतु रमध्य सयुगे । 

५] धमेहीनस्य मूर्खस्य सानुजस्य विशेषत! ॥५॥ [४ 
यस् यक्ता षदो रामो मातरं पितरं तथा । 

५] स्लीवाक्यं भरतं श्रुवा वनवासयुपागतः ॥५॥ [५ 
अवश्यं तु मया तस्य रामस्य खरघातिनः । 

६] प्रणेस्तुर्या वनात् सीता हतंग्या तेवै ̀ ंभ्िधौ ॥६।।[६ 
एषा मे निशिता बुद्धिमांरीच हदि वर्तते । 

७] न व्यावर्तयितुं शक्षया सेन्द्रैरपि घुराघुरैः ॥७॥ [७ 
१. छ अ व--मयुक्त । रा म-्षमं युष । (द- उस्तकेऽपि मूले 

(इम युक्रः' इयेष पाठः |) 
२. ब-~--निशाशरं | 

३. अ म~ प्रतिहितवङ्रारं । 

श्र. अ म--राचषश्वर | 
५. क~ पाठस्यक्रः । 
8. अ म--म्त्तं | 
७, ठ अ ब- पितरं भ च--प्राकृवः। 

८. भं च~-सयुगे | 

१०. म ष--घखयुगेन च| 

११. भ चन नि्िता। 
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दोषान् गुणान् बाषपृष्टो न मे तं वक्तुमहेसि । 
८] अपायमप्युपांयं वा कायं वा सविनिश्चयम् ॥८॥ [< 

घष्टदौं तेन॑ वक्तव्यं पथितेन विपश्चिता । 

1२] पबद्धाज्टिना रात्रे यदरक्षेद् भुतिमात्मनः ॥९॥ [९ 
वाक्य चापरेतिकूटं हि मदुपूरवे हिते छमम् । 

१०] उपचारेण सयुक्तं वक्तव्यं साघु पाथिवे ॥१०॥ [१० 
सावमानं वु यद् वाक्यं न्यायतो हीनमुच्यते । 

११] नाभिनन्दति तद् राजा पार्चदो मानवजितम् ॥११।॥ [११ 
पञ रूपाणि राजानो धारयन्ति महौजसः । 

१२] अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्थ यमस्य वरुणस्य च ॥१२॥ [१२ 

प्रसाद चापि कुषैन्ति वाक्यात कोयं तथेव च । 
१३] तस्मात् सर्वास्ववस्थासु पज्यमानाश्च पाथिवाः॥१३॥ [१३ 

त्वे तु धर्ममविज्ञाय केवलं मोहमास्थितः | 
१७] अभ्यागतं मां दौरात्म्यात् ्परूषं वक्तुमर्॑सि ॥१४॥ [१५ 

गुणदोषौ न पृच्छामि क्षम वा यदि वाक्षमम् । 
१५५} अस्पिस्तु तावत् छये मे साहाय्य दातुमेैसि ॥१५॥' "[१५ 

१.कैराठटन वब म--क्वैमदसि । 
२. के--भपायं वाप्यु ° | 

३. कै रा म--ुहवानेन । 
%. म छ--यत्रकष्य । व--यद्रहा। 

५. भ ज-प्रातिमूल् । 

केरा म--ख प्रसिष्क 
ऋ. | --मानाह 

७. भ ख--काप | 

८. ब अ म-पैर९। 

९. के--कदभहस । 
१०. छ --नास्ति | 



आरण्यकाण्डम् ४३ । २२॥ २१५ 

त्वं काश्चनाभ्यां पादाभ्यां मृगरूपधरो भव । 

रत्रणृज्ञो मृगो मूला रत्रचित्रतनूरुहः ।° [१८य् 
१६] पलो मयानो ̀ वेदेहीं यथेष्टं गन्तुमहैसि ।।* १६॥ [१८३ 

तवां तै मायापयं ्ष्ा काञ्चनं जातविसपयां । 
१७] आनीयतामेष इति रामं वक्ष्यति मेथिली ॥१७॥ [१९ 

अपक्रान्ते च काकुस्स्थे लक्ष्मणे च यथाघुखम् । 

१८] आनयिष्यामि वैदेहीं सहक्ाक्षः श्षचीमिष ॥१८॥ [२२ 
एवं कृतमिदं कायं निरा्राधं भविष्यति । 

२१] मच्छ सौम्य शिवं मार्ग कायेस्यास्याथसिद्धये ॥१९॥[7 
प्राप्य सीतामयुद्धन वचयिला च राघवौ । 

२०] लङ्कामभिपतिष्यापि तकायस् तया सह ॥२०॥ [२५ 
एवं कृतेऽस्मिन् कार्ये तु त्वसहायेन राक्षस । 

ए] राञ्यस्यार्धं पदास्यामि मारीच तव सुव्रत ॥२१॥ [२३ 
एतत् कार्यमवदयं मे बखादपि करिष्यसि । 

२१] र्नो हि पतिकूखो यो न जातु घुखमेधते ॥२२॥ [२६ 

१. भ व~ पाश्वाभ्यां। 

२. भ~ रब्श्ो्गो । 
च~ रल्नश्रगमयो । 

३. छ अब म-अतः परमाधिकः षाठः । 

त्वां सुं मायामय द्वा चिन्रवथं मनोहरम् । 
र. भ ब~ प्रल्लोमयिस्वा । 

५. छ ष~-नास्वि.। 
६. भअ च--चिश्रवणं मनोहरम् । 

७, के म-हि। 

८. भ-- निराबाधा | 

९.गाढञअ ब~ करिष्यति। 



२१६ वाद्पीकीय-राषायणम् । 

आप्ता तं जीवितषक्चय ते । 

मृत्युधपस्तेऽ मया बिरोषे। 
एवं श्वं चिन्तय यत् घुनीतं 

१] सञ्चिन्त्य तं कुरु येन् पतं पे ॥२३॥ [२७ 

इत्याच रामायणे श्राररयकाण्डे रावणवाक्यं 

नाम त्रिषत्वारिशंः समः ॥४२॥ 

१. भअ च- 

२. रा अ--तस्य । 
३. भ च---गते। 

४. अ च--घमतत। 
५. षछैराङवममभ ष-जस्ति। 



[वं-४१५ ] = [चतुश्त्वारिंशः सगः] = [ दा-४१] 
आह्ने दारूणे वाक्ये परतिकूखे निश्चाचरः 

१। अन्रवीत् परुषं वाक्यं मारीचो नेक्रताषिपैम् ॥१॥ [१ 
केनायमुपदरिष्स्ते विनाक्चः पापकमेणा । 

२ सपुरस्य सराष्रस्य सापायस्य क्षपाचर ॥२॥ [२ 

कस्त्वया सुखिना राजन् वद॑ति चै वृशंसर्त् । 
३1 केनेदमुपदिष्टं ते पुस्युद्रारमपारतप् ॥ ३॥ [३ 

रातरवस्तव घुव्यक्तं हीनवीयां दश्चानन । 
%] इच्छन्ति चां नाश्चयितुमर्षरदं बरीयसा ॥५॥ [४ 

केनेदमुपदिष्टं ते रेण धुद्रक्म॑णा ॥५॥ [५प् 
प बुद्धा; खट न बुध्यन्ते सचिवास्तव रात्रण । [प 

६] ये" खामत्यथेमापन्ने विनयन्ति न शाश्वताः ॥६॥ [६उ 
[कस 

अपाये; कामतो हि राजा विषयमाभ्रितः 
७] निग्रा्ैः सवेथा स तवं निग्राक्चान् न निगृह्यसे ॥७॥ [७ 

१. कं रा- भिक्षो । 
२.केगढअवब म-नदताधिषम्। 

३. ख अ--बदन्ति च । ब~ वदेति च । भ च-न नन्दति | 

भर, ठ- नृशसवत् । 

५. छ अब म-नास्ति। 

६. म च --बिनश्यन्वमप० । 

७. घ छ--यव् | 

८. कैट म व~-भमात्याः | रा अ--भमात्याः। 
९. अ ब~-विनयमाकृतः । राठम व म--विषमामनब्रतः। 

भ च-दविषयमाधस्थितः। 

१०.खअ ब म--भिग्राह्। 
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धर्ममर्थं च कामं च यशश्च विपुटं भुवि । 
८] ख्वाप्रप्रसादात् सचिवाः प्राप्नुवन्ति निश्ञाचर ॥८॥ [८ 

९पू] विपर्यये हि तिष्ठन्तो मन्त्रिणो धनदानुज । 
वरभिनं स्वाभिवेकस्ये भाप्नुबन्ति सबान्धवाः ॥*९॥ [९ 
राजमूलो हि विर्जयो जयश्च जयतां वर । 

१०३] तस्मात् सवांखवस्थासरु रक्षितव्यो नराधिषः ॥१०॥ [१० 
न चापि प्रतिकूरेन नाविनीतेन रावण । 

११] राज्यं पाठयितुं क्षक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर ॥११॥ [११ 
१५३] रक्यर्पमोणा न वर्षन्ते मेषा गोमायुना यथा । [१४३ 

निःसंशयं विनश्यन्ति राजन् सव निशाचराः । 

१६] येषां खं कर्कशो राजा दुबद्धिरजितेन्द्रियः ॥१२॥ [१५ 
तदिदं काकतालीयं घोरमासादिते मया । 

१७] अत्र फं शोभनं येत् वं ससेन्यो विनशिष्यसि॥ १३२ [१६ 
मां निह वु रामोऽसौ न चिरात् तवां हनिष्यति । 

ए] एतेन कृतङृत्योऽस्मि भरियेयं द्विषता सह ॥१५।॥ [१७ 

दश्चेनादेव राभस्य मतं मायुपधारय । 
२०] आत्मान नितं विद्धि हा सीतां च जानकीम् ॥१५५।।[१८ 

आनयिष्यसि चेत् सीतामाश्रमात् सहितो मया । 
२१] नैव त्वमसि नवाह नैव लड न राक्षसाः ॥१६॥ (१९ 

१. भ च ---न्यसन । 

२.राङ्अव म~ नास्ति, के परान्तभागे भपरहस्तेन छिखितम्। 
३. ब -- विभयो । 

४.कराढ अ म--रश्माणा। 
५. भ च~ यस्त्वं । 

६.केराङञअ ब म--°ऽपि विनश्यति, 

७. छ अब म-एतनङ्त° । 



आरण्यकाण्डम् ४४ । १७॥ २१९ 

निवायेमाणस्तु मया हितैषिणा 
वचो न गृह्णासि हितं दशानन । 

परीतकाखा हि गतायुषो सरा 

२२] हितं न गृह्णन्ति सुहृद्धिरीरितम् ॥१७॥ [२० 
दरप्स रामाययो भारययकाणड रावयगहेय नाम 

वतुश्च्वांरिंशः सर्गः ।॥४४।। 

न ^-^ 

१. रा- गृहन्ति । 

२. अ--रावणविगरहयां । 
भ च~ मार खवाक्य रावणगरयं | 

२.कैरोखबमम च~ नास्ति। 



[ व॑ं-४६ ]८[ पञ्चचलारिशः सगः ]={ दा- ] 
पू] भूय एव तु मारीचो रावणं वाक्यमव्रवीत् । 
पू] आकेशग्रहणाद राजन् वक्तव्यस्त्वं मया किर \॥१॥ 

आत्मनश्च हित कार्थं तव चैव न संश्रयः । 
प्र] धर्मं पुरस्छत्य मया कार्थं हितचिकीषणा ॥२॥ 

न कामात्मतया घं परित्यक्तुपिहार्सि । 
प्र] सत्यधमभुंवो दारान नं त्वमानित॒मरसि ॥३॥ 

पुरस्तादेव रामस्य गुणास्ते कीतिता मया । 
३] भूय एव व वक्ष्यामि धम तस्य महात्मनः ॥४॥ 

षू] तस्य धर्म निबोध स्वे यत् घुरेरपि दुष्करम् । 
प] पुराऽध्युषितमस्माभिर्जनस्थानं वकीदरतम् ॥१५॥ 

विराध सुबाहूश्च दूराधषीं पहाबरो । 
ए] तीक्ष्णदंष्रौ महाकायौ बरिनो राक्षसेश्व॑रौ । 
४३] निहत्य पिजनेऽरण्ये रमते र्ष्मणाग्रनः ॥६॥ 

न का ५0 न 

१. के म--सन्प्यश्य घमोन् सुवानू सुवादात् । 
र~ 9, धम््मना वादान् | 

ह ब अ-- ,, धमान दुवौव् । 

२. के रा-तत्वमनि° । 

ख्व म-तश्व शने०। 
३, ल ~--तं | 

४. च--भयंतस्य महाबन्नञो । 
५. भ--खेव | 

£. म~ निरोध । 

७. च-- नास्ति| 

८. भ--विराधं ख बाहु । 

8. व म-~-राइसश्वर । 



आस्म्यकाण्डम् ४५ । १३ ॥ २२१ 
तस्य दारानुकारस्य निदत्य दस्तेखव । 

६] विनाश्चमनुपर्यामि नः चिशदास्मनस्तया ।॥।७॥। 
मयेव च काड्त्स्यः कञिदन्धव्यतिक्रमम् । 

७] सतां धर्ममतुस्प्रत्य न त॒ दारपधषंणम् ॥८॥ 

सर्वखहरणादेतेदेवं कं जुयुस्सितम् । 
८] खप्राणीन् प्राणिनो इत्र हित्वा ङुर्वन्ति विक्रमम् ॥९॥ 

स रामो दारदरणाभिकृतल्तेऽन्तषदु मवेत्। 
६] तदनागतमेवीत्न बोद्धमहंक्षि रावण ॥१०॥ 

कामा द्रेषादमषां प्रङृत्या श्विक्रमः । 
१०] स तप्यमानसतनखी समुद्रमपि शोषयेत् ॥१२॥ 

ते शञ्जभिरनासायमासाध न मविरष्यसि। 

९१] न चास्मिन् सं पतिं कयां राम्ठारातुषं्षणे ॥१२॥ 
११३] विभ्रशन् न तु पश्यामि सुनीतस्य कामपि । 

यदि वऽप्यपनेल्यामि मृगरूपेण राघवम् ॥१२३॥ 

१. कष ल~ निङृष्याहर° 

२. अ म~ विनाशमनश्र पश्यामि । 

कैराअममभ च--मष्य्नदि। 

भ व-काशदद् व्य° | 

भ च~ °हरणादेतत् । 

. भ च--र्वारजुगुण्छतम् । 

घ ख--स्ववाणान् । भ च--स्कन्प्राणाम् । 

„ठम व म- रिडमेवत्। 
अ म~ तदनुगत० । 

१०. भ च--समति कांचिद् । के छ अ म-स रति क्याद् 
११. फेअ भ ष--ग्नुदशेने। 
१२. अ- विगरष्य । 
१३. भ व-नानुषश्यामि । 

१४. म च~ चाप्यप० | 

^ 

2 & @ ^ < ® 
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१२] तथाप्यशक्या वेदेद्ी स्वया पराप्तं निशाचर । 
अपनीते हि रामे च जीवमाने च लक्ष्मणे । 

१३] नैव सीता त्वया रम्या लक्ष्मणोऽपि हि तादश्षः ॥१५॥ 
अथवा रहितां ताभ्यां कथाज्चिदुपर्छप्स्यसे । 

१४} ब्रह्मखोकगतस्यापि स्थानं तव न विशते ॥१५॥ 

अथवापि वरारोहां सीतां सच्छाद्धरिष्यसि । 
१४] जलोक्यमपि दुष्प्रापं हेदि चेस्युपेधारय ॥१६॥ 

अमन्त्रयिसरा सचिर्यो राजा सेभवरतेते । 
१६] न स तिष्ठचिरं राज्ये संलिरं रषुष्करे यथा ॥१७॥ 

सोऽहं विवक्षितं सद्धिः पश्यन्नात्पानषल्नप्ता । 

१७] नानुवतितमिच्छामि परपङृतिमात्मना ॥१८॥ 

वतो हि ममेकस्य न दुखं रततूभयोजनम् । 
१८] यदि केवलमेतत् ते कार्य न निधनं भवेत् ॥१९॥ 

नयेनापनयं हत्वा त्वमितो राक्षसेश्व॑र । 

१. भ च-ऽपि। 

२.केराअमभवच--इपि। 
३. छट-रषशिता । 

9. ठट--दुपल्लष्स्यते । 

५. म च -इतमिष्युपनारय । 

६. भ च-सलिर पुष्करं । 

७. ब-बवुतो । 

<. भ च- त्वत् | 

९. छव म- त्रटितः पारः । 

१०. ठ श--राश्सेश्वरः । 



आरण्यकांण्डम् ४५ । २२ ॥ २२३ 

१६] प्रतियाहि पुरीं छ्डामकृत्वा रामकिल्विषम् ॥२०॥ 
उच्यमानोऽपि मद्वाक्यं न गृह्णीषे दश्चानन । 

२०] कं करिष्यापि मन्दात्मा करिष्यामि तव पियम् ॥२१॥ 
२१३] अकार्य यदि वा कार्य प्रियमिच्छसि चेत् पमो ॥२२॥ 

ह्याचे रामायणे भारर्यकायदे मारीखवाश्यं नाम 
पञ्चचंस्वारेशः सः ॥४९॥ 

१. भ~ गरङ्खीयाव् । 
च-- गृह्णीय । 

2. भ च~-मन्दुत्मव् । 
३. म-हरिष्यामि । 

. अ च~-नास्ति। 
५. कैरालबममच-नषस्ति। 



[व--४७] = [षटूचत्वारिशः सगेः] = [दा-४२] 
मारीषस्थ श तच्छत्वा करिष्यामीति वै घचः | 

१] रावणः प्रीतिमद् वाक्य मारीचमिदमत्रषीव ॥१॥ [५५ 
रामो राञ्यात् परिश्र्ठो मन्त्रहीनो वनेवरः। 

२] किं करिष्यति मारीच शक्रतुस्यवलोऽपि सन् ॥२॥ [प 
भक््यभूतः सवे रामः क्रं त्मुद्रिजसेऽनघ। 

प] बटमारमतां संख्ये रेश्व्यं च निरीक्षणे ॥३॥ [पष 
३३] कथं रामाद् विहीनाथाड् भयं मारीच पश्यसि । 

राज्यभ्रष्टस्य हीनस्य मारीच खं बिभेषि किम् । 
प्र] हीनस्तापनपित्रस्य मानुषस्यारपमेधसः ॥४॥ [ए 

अगतिस्तत्र मत्यानां रक्षसां ब्रहि गतिः । 
%] मेधिलीमहमादाय उ्पतिष्ये विहायप्ता ॥५॥ [ए 

प्रयत्रादप्यसौ रापः परं पारं समाभ्रितः। 
५] किं करिष्यति छङ्कायां पतन्नपि यथाबर्प् ॥६॥ [प 

पुराश्चाघुरसंधाश्च न मे प्रतिबडा युधि। 
६] त्रयाणापपि लोक्रानापलमर्मि निवारणे ॥७॥ [1 

~न नन -- ~------------~--~------~------~ 

१. ब छ-स | म-ध। 

२. अ---मरिहीनो । 

जन कक ~~~“ 

षे 

३. क गा म--मक्षभूतः। 

५. ठ अ व म--भरगतिर्तस्य । 

६. अ विहता | 

७. अ-खपतिष्े | 



आरण्यकाण्डम् ४६ । १५ ॥ २२५ 

पया विक्रम्य श्षक्रोऽपि मत्तेरावणमास्थितः । 
७] सवज शधासंनिर्मग्रः समसेखिदरीः सह ॥८॥ 

श्राता मे षनदश्चेव यमीऽपि वरुणस्तथा । 

८] सर्वे च एथिवीपाला अवशाः स्थारिता वश्चे ॥६॥ 
भेलोक्यं निर्भते इत्लं वशे च स्थापितं मया । 

६] मच्छास्षनावयघुष्टं तु बिमेति स कथ मवान् ॥१०॥ 
श्षङ्करः करीडमानश्च उमया सह पते | 

१०] सुजाभ्याथु खो वीरयां च ्रलोऽभवश॑दा ॥११॥ 
१२३] बेहायसेन यास्यामि सीतामादाय राक्षस । 

लङ्कां चापि परवेक्ष्यामि निभिषेश कृतत्वरः ॥१२॥ 
१३] सागरेण परिक्षिप्तां त्रिकूटशिखरे स्थिताम् । 

लङ्कां गन्तुं कस्य शक्ति; खमेऽपि खमनोरथेः ॥१३॥ 
१४] मायावी त्व समथेश्च ती शक्तश्च बुद्धिमान् । 

प्ररो मयिला वैदे्ीं क्षिपमन्तदहितो मव ॥१५॥ 
१५] सव॑येव सम्पधेयाश मोहयित्वा च राघत्रम् । 

पुविश्द्धो गमिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना ॥१५५॥ 

१. कछञअवब म--शमाश्रितः। 

२.कफेरारअ ब म--ःसाशनिर्भप्रः। 
३.कैरालअ व म~ मष्छल्ञानावधुषट। 
छ. भ च~न निभेि। 
५. भ--भमया । 

६.छषममच--ऽमवं वदा | 
७. अ-पश्यामि । 

८. ठ व~ निमेषम | ॥ि 
९.८खछबम च--घुमगोरयः। 

१०. रा--हजी । 

११. ैराढ अ म--मयव। 

१२. ब ठ अ--संप्रदायाश्च । भ~ यैपदथ। 



[व--४७] = [षटूनत्वाश्शिः सगैः] = [दा-४२] 
मारीचस्य त तच्छुत्वा करिष्यामीति बे वयः । 

१। रावणः परीतिमहूवाक्ये मारीचमिदमग्रवीव ॥१॥ [५ 
रामो राज्यात् परिश्र्ठो मन्त्रहीनो वनेचरः । 

२] किं करिष्यति मारीच शक्रतुस्यवलोऽपि सन् ॥२॥ [प 
मध्यभूतः स वै रामः किं तमुद्रिनसेऽनघ। 

कष] बरमारमतां संख्ये रेश्वर्य॑च निरीक्षणे ॥३॥ [प 
३३] कथं रामा विद्रीनाथह् मयं मारीच पश्यसि । 

राज्यभ्रष्टस्य हीनस्य मारीचत्वं बिभेषि किम् | 
प] हीनस्ाधनमित्रस्य मानुषस्यारपमेधसः ॥४॥ [ए 

अगतिस्तत्र मत्यानां रक्षसां विष्् गतिः| 
४] मेयिलीमहमादाय उ्पतिध्ये विहायपता ॥५॥ [प 

परयत्रादप्यप्ौ रापः परं पारं समाभ्रितः। 
५ किं करिष्यति लङ्कायां पतन्नपि यथाबडम् ॥६॥ [प 

षुराश्चाष्ुरसंयाश्च न मे प्रतिबला युधि। 

६| जयाणापपि लोक्रानामरपस्मि निवारणे ॥७॥ [7 
ननन न~~ -~--~~--~------------------------------------ ~~ "नन न~ ~~~ "~~ 

१. बल-सख।म-ष। 

४. अ-~मिहानो । 

३. के रा म-मक्षमूतः। 

%. अ च~ निरीक्षतां | 

५. ख ञव म-भरगतिस्तस्य। 

६8. अ --षिहृता | 

७. अ- उपति | 



आरण्यकाण्डम् ४६ । १५॥ २२५ 

मया विक्रम्य कश्क्रोऽपि मतेरावणमास्थितः । 
७] सवजश्रासनिमेमः समसेखिदतैः सह ॥८॥ 

श्राता मे धनदशेव यमीऽपि षरुणल्तथा । 

८] सर्वे च पृथिवीपाला अवशाः स्थापिता वे ॥९॥ 
्ेलोक्यं निर्जतं इत्लं वक्षे च स्थापितं पया । 

£] प्र्ाप्तनावघुष्टे वु बिभेति सै कथं मवान् ॥१०॥ 
शङ्करः क्रीडमान श्च उमया सह प्ते । 

१०] सुजाभ्यायु खतो वीर्या च ब्रलोऽमवर्चदा ॥११॥ 
१२३] वेहायतेन यास्यामि सीतामादाय राक्षस । 

लङ्कां चापि परवेक्ष्यामि निभिषेश ततरः ॥१२॥ 
१३] सागरेण परिक्षिप्तां जिकूटक्षिखरे स्थिताम् । 

लङ्कां गन्तुं कस्य शक्तिः खमेऽपि खमनोरथेः ॥१३॥ 
१४] मायावी त समथेश्च छती शक्तश्च बुद्धिमान् । 

प्रणो भयिला वैदेदीं ्षिपरपन्तहितो मव ॥१५॥ 
१५] सवयेव सम्पधेयाश् मोहयिता च राधत्रम् । 

पुबिद्यद्धो गमिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना ॥१५५॥ 
~~ -------~~---~~ ---~----~-~---"------", -~---- न ~ [1 

१, ७ अब म-णमाभितः। 

२.केरा लख अब म--गसाश्निर्भप्रः। 
३.कंराख्म ष म--पष्छल्लानवघुष्ट। 

४. भम व~न बिनेहि। 
५. भ~--भरमनया । 

६.छषमम व--ऽमव तदा| 
७. अ--पशयामि । 

८. ठ व~ निमेषन | र 
९. छव भ ब--सुमनोरथः। 

१०. रा--इजी । 

११. घ्रा अ म-- मयेव । 

१२. ब ठ अ-सप्रदायाद्च । भ--वैपरदीकथ। 



२२६ वारमीकीय रामायणम् 

१७] एवं ससान्त्वितस्तेन मारीचो रावणेन वे । 

१८१] विनिःश्वस्य मुहुश्चैव शषटदुःखः स राघवात् ॥१६॥ 
तमनर्थेः कृष्यमाणमिन्द्रियाणां वश्षानुगम्। 

प] अश्चक्नुवन् वारयितुं मारीचो भ्यपद्यत ॥१७॥ 

रामादपि च मतैव्यं मर्तव्यं रावणादपि । 
क] उभाभ्यामपि मर्तव्यं वरं रामो न रावणः ॥१८॥ 
प्र] उलाय परिदःखातेस्यक्का जीवितमात्मनः । 

१८३] प्रतस्थे मनसा पूर्वं दश्षग्रीवेण नोदितः ॥१९॥ 

हत्याय रामायणे भारय्येकाणडे रावशावाक्यं 

माम वट्चत्वारिशः सगे: ॥४६॥ 

" --------- नन ल्द 

१.८ अ च-स सान्स्वित० । 

२. कृ रा--राघबम् । 
३. भ-भशकनुवद् । 

४. व~ परदुःखातेः | 
५. अ अ-नास्ति | 

६. फेराछबम मभ ब~ नास्ति। 

~~~ -- ----~------- “~~~ 



[व-४८ ]-[सप्तचतारिंशः सगः] =[दा-४२] 
स चात्मपरण ब्गाला सश्चयं परमं गतः । 

१] अकामो भय्तबिग्नो निस्य च मुहस्तदा ॥१॥ [प 
निश्चितं रावणं दृष्टा मारीचो मयबिहलः । ९. 

२] गच्छापीयन्रषीद् दीनो भयाद् रक्षपपीश्वरम् ॥२॥ [१३ 
हष्टश्ाह से रामेण शरचापापिपाणिना । 

प] मद्वधोध्रतशस्ञेण विनष्टे जीवितं च पे ॥३॥ [२ 
प्त] एष गच्छामि हे तात खलति तेऽस्तु निश्नाचर । [४३ 

षस्तव भवत् तेन वचनेन दशाननः । 
३] परिष्वभ्य च घुश्िटमिद वचनमव्रवीत् ॥४॥ [५ 

एतत् तु वीर्ययुक्तं ते पच्छन्दादिव भाषितम् । 
४] हदानीपपि मारीच पन्यसे मां निशाचर ॥५॥ [६ 

आरोह त्वषिदं दिव्ये कामं रत्रभुषितप् । 
५] मया सह रथं युक्तं पिशाचत्रदनेः खरः ॥६॥ [७ 

ततो राव्रणमारीचौ बिमानपित्र ते रथम् | 
६] आरु ययतुः श्रीधरं रापार्भ्रपपदं प्रति ॥७॥ [८ 

तयैव पश्यमानौ तौ पत्तनानि वनानि च। 

७] गिरींश्च सरितश्चैव सरांसि नगराणि च ॥८॥ [१० 

सप्राप्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रपं प्रति । 

८] ददक्न स्मारी चो रा्रणो रात्तपे्र८ ॥९॥ [११ 

| १. अ ब-निरिश्य। ध 

२.५ कच 

३ ष्ैरारबममच-ते। ४.मब-माषतः। 

५. अ च--रथ। दै. भव - राघदस्य ध्रमं प्रति। 



२२८ वास्मीकीय-रापायणम् 

अवतीय रथात् तस्मात् तश्तकाशचन मूषणाव् । 
९] हस्ते एरहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमश्रवीत् ॥१०॥ [१२ 

१०यू] एतद रामाश्रमपदं रक्ष्यते कदखीहतम् । [१२३ 
प] नानापक्षिगणेश्चित्र बुष्टवाग्मिरलङ्ुतम् ॥११॥ [प 
१६] मनोहरे्तरगणैः पुष्पवटि रविभुषितम् । 

१०३] क्रियतां तत् संखे शीघ्रं यदर्थ वयमागताः ॥१२॥ [१३३ 
स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसाधिपः । 

१३३] भगो भूत्वाऽश्रमपदे रामस्य विचचार ह ॥१३॥ [१५ 
र] धिषाणी छोभनीयश्च क।थनश्चारुसपरभः। 
प] सुक्मबिन्दुश्तैशित्रः पवाखमणिभूषितः ॥१५॥ [१५ 

मुंक्ताजारूपरिच्छभ्नः स बभुव मनोहरः । 

१२] घुसारास्वकंनिमैक्ितरः पर्वैः चमाननः ॥१५॥ [प 
१ ३१्] जातरूपमयः गृद्ध मणिभूषितेः । 
ष] सवेतश्चधिचन्द्रश्च रुकमतारा विचित्रितैः" ॥१६॥ [प 

१५] ततोऽस्य बुद्धिरभवत् तस्मिन कारे गतायुषः | 
प्त] अस्याश्रमपदस्याग्रे परिवतितुमोजसा ॥१७॥ [ष 

~“ 

१कंराठभवम-सरे। 

ष. अ च~--विदपे। 

३. अ--सुङराञ्ज° | 

४. रा--सुसागंकनिभेः° । 
कअ म-सुसारगमाकमिभै | 

फे--च्ार नाद्ञाकंनिभनः 

५ ग~ स््ुभाननः। 

६. भ ब.--रतन्नार्चलो च | 

७. म अ--° विचित्त; । 



आरण्यकाण्डम् ४७। २२॥ २२९ 

१५८] अकार्यं यदि वा कायं कतेव्यं' नात्र संक्षयः । 
मर्वुराह्वा्थिना श्षीधर स्वगं वौप्यभिकाङ्कता ॥९८॥ [7 

१५] स्पा रामस्य वीर्यं च भतुराङ्गां च दारूणाम् । 
श्रेयो मम स्यान् भरणं न जीवितमिहार्मनः ॥१९॥ [प 

१६] एतां बुद्धि समाश्रिय डता निश्चयमात्मनः । 

१७१] षृत्युं चात्मनि सिन्य मारीचः प्रचार इ ॥२०॥ [प 

प्र] भरक्रीडितः स चिखम्धो खादितैः स पदे ¶द" । 
१७३] समीपे तस्य रामस्य सीतायाश्च मनोहरः ॥२१॥ (पि 

स आपसादाभिञनोपपन्न 

मारीच उग्रं नरदेवपुत्रम | 
रामं प्रतिह्नाऽभिरत वन्यं 

१८] ट्रे तै पर्मेपये निविष्टम् ॥२२॥ [ष 
तस्यो बिद्रेऽभिमता्निन्धां 

भमापिताकंस्य विशो ्ममानाम् । 
स घुन्दरपुतरोऽय दर्व्॑चे सीतां 

१९] सीता चतं सभ्र्चरं वदक्ष ॥२३॥ [ष 
इत्याच रामाबणे भारण्यकाणडे मारी्गमनं नाम 

सक्च्चत्वरिंशः समः ॥४०७।। 

१. छ ब~ गन्तभ्य ।भ म---ङम्तम्य | 

2. भ व --खाण्पभिः। 
३. भ व~ सहसा श्ष्युषोदितः | 

श. ङ अ ब~ मनस्विनि | म~--मगोहरं | 
५. अ--तत्याभिदुरे 
६. फे --°भिमताम० | 
७ अ ब~ पमामिवा्कं व्वभिशोभ° | 

८. भ--सुन्दरुक्रोपि नि । भ क~ सु्बुपुत्रः भवदशं । 
९. म व-~--नार्कि। 

१०. केराढबमम च~ नास्ठि | 

"~~~." ~~ ------~----~ ^ 



[व-४९ ] = [अष्टचत्वारिशः सगः ]=[दा-४२, ४३] 
प्रणिपरवरभृङ्खाग्रो भीतस्ितमुखाङृतिः । [१५३ 

पत] किथिदमभ्यांनतग्रीव इन्दनीटश्चिरोरुहः ॥१।॥ [१६३ 
प] कुन्देनदुहेपसदृशेनोदरेण वियोजितः । [१७ 
१३] हेमरानतचित्राभ्यां पाश्वोम्यापतिश्षोभितः ॥२॥ [१ 

वेदय प्शसुरलाग्रनानुः पुसंहतः | 
प्त] इृ्दरायुधसवर्णन पुच्छेनामित्रिराजिततंः ॥३॥ [१८ 

विचित्रपृषएरानिश्च शकुकरणो पहाहनुः । 
प्त] रापाश्रपपदद्रारि विचचार यथाधुखम् ॥५४। [२३ 

स राप पणेशायाभुपदिष्टं महारथम् । 
२] जगाम मन्द सौपणेः स्वैगात्राणि दश्चयन् ॥५॥ [प 
प] ततः सीता पग ष्ट कुषुमानि विचिन्बी | [सग ५२, १् 

परहष्टा चानव्रथ्ाङ्धी बिस्िता चै वरानना । [रपू 

प] मतोरपभिचक्राप रक्षणं च पशाब्ररप् ॥६॥ [२३ 

१. म चब-~-ऋगम्रः। 
२. अ-मीवः प्मित०। म ब-तितासित° । 

३. कं अ अ-कि्विदुम्ुब्रत० । 

४.अ ब-दिराजत।| 

५. छ म-हेमर्जत ° । 

अ --हेमराअत० । 

६. भ ष -देदूरसदशलुरस्तनुजानुः सुस्षहितः । 

७. अ ख --बिराजजता। 
८. भ--°अमपदं इरि । 

§. भ--सा। 



आरण्यकाण्डम् ४८ । १७॥ २३१ 

व्याहृतौ तौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ । 
प] बीक्षमाणाये सा ताभ्यां दश्चेयामास ते सुगम् ॥७॥ (४ 

ब्रव हष्टा वैदेदी सुहूमुहुरुदीक्षती ॥८॥ 
प्त] तं मृगं काथनं दृष्टा दिव्यं मृगपिवाम्बरे । [ष 

५] उवाच राघवं सीता स्मितपृबाभिमाषिणी ॥६॥ [अ 
इ५ मणिविचिशराङ्गं वश्य हेममये मृगम् । 

६] आश्च्यभूत काकुत्स्थ कामात स्वयमिवागतम् ॥ १०५ [प 
इटश्षां दण्डकारण्ये यदि हेममया परगाः ।` 

७] न मिथ्या खलु काङुत्स्य लोककान्तमिंदं वनम ॥११। [1२ 
आर्यपुत्र परगस्यास्य जाम्बुनदमयीं तचम् । 

£] श्षष्पवृष्ट्या परीतां तां त्वयेच्छामि सहासितुम् ॥१२। [२० 
काममुक्तमिदं रौद्रं स्लीणापसश्चं पया । 

१०] वपुषा त्वस्य सस्वस्यं विस्मयो जनितो मम ॥१३॥ [२१ 
तच्छुत्वा वचने तस्याः सीतायाः पुरुषषभः । 

११} उवाच सेहृष्टमनाः सौपिन्निमय राघवः ॥१५॥ [२३ 
१२प्] पश्य र्ष्मण वेदेह्या मृगत्वचि गतस्पृहा । [२४५् 

न वने नन्दने श्ष्टो नापि चेन्ररये बने ॥ 
३२] कुतः पृथिव्यां सौमित्रे योऽस्य कश्चित् समो मवेत् ॥ १५। [२५५३ 

पभविोमानुषोपाश्च रुचिरा रोमराजयः । 

३३] श्लोमयन्ति एगं रम्यं दर्शनीयं धुसंस्थितम् ॥१६।॥ [१६ 
पदयास्ये जम्ममाणस्य प्रदीप्ताभिश्चिखोपमारय । 

३४] जिहां युखाभिःसरन्तीं सन्ध्याभ्रादिवि बिदतप् ॥१७॥ [२७ 

१ कअमम च--दीदयमाणध। 
2. अ-हंदसो दण्डकारण्ये यदि हेममयो गः | 

ह. ष्ैराअ म~ -कान्वामिमं। 9. केराठभवम-नास्ति। 
५. कै ---परयाभिः । &. भ ब---शिखोपमात् । 
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ससारगस्छर्कमयः शखद्यक्तिभिमोद्रेः । [२८य् 
7] विभ्राजमानः गृद्धेशये हिमवान् श्चिखरैरिव ॥१८॥ [प 

तक्तहेममयो शेष पदेविद्रमसमभैः । 
३५] पाञ्वैतो भ्राजते चास्य चन्द्रस्तारासमन्वितः ॥१९॥ [7 

पणिष्निरधच्छविश्धित्रः प्रखद्यक्तिभिमोदरः । [प 
३६] कस्य नामाभिरूपोऽयं नै मनो छोभयेन् गः ॥२०॥ [२८्उ 

चारुरूपमिदं शटा जाम्बुमद्मिभृषितप्र् । [२९ 
३८] स्ैरत्राङुंकं चित्रं नरः को नाम भ्यते ॥२१॥ [प 

मांसहेतोरपि म्रगार्ने बिष्टारार्थाय धन्विनः । 
३९] घ्रन्ति रक्ष्मम राजानो पूगयायां वेने गक; ॥२२॥ [३० 

अभमत्तेन ते भाव्य राजपुष्या नृपात्मज । [ष 

यावत् एषतमेकेन सायकेन भिहन्म्यहम् ॥२३॥ (४९१् 
हस्वेमे पं आदय पीधमेष्यामि रक्ष्मण । [४९ 

५४८] अहमेव हनिष्यामि भृगरने न स्यः ॥२५॥ [४६य् 
५५ | इह स्वं मव सन्नद्धः पलवान रक्त मेथिलीध् । [४८ 

यावद् गस्छामि सौमित्रे ृगमा्मयितु वनात् ।२५॥ [४६३ 
प्र] न सतेव्येमितीऽम्यत्र याषजीयापि रपम । 

५६३] राक्षसा दृष्टमावस्वादं षिङ्एं भमवेम्ति हि ॥२६॥ (पि 

१. अ व-विन्नाजमाभश्रङ्गश्च | २. वम । 

३. भ -सवेरत्नाकरे । म-- ररत्नाकुडे । म द ~रं । 
४. भ ख~ । 

५. भअ ब--बषे । 
६. अ--~-शम गदांच । 

७. भ ख--महमेन । 

८. भ ज --पस्बाणसहत्यवान् । 

९ कराभम मं च~--गम्तम्बर। 
१०. छैराठ भव भ~--यावश्चादमितो नेतः। 



आरण्यकाण्डम् ४८ । २७॥ २३३ 

अद ब्राजिष्यति छमा मेथी पृगचर्मणा । 

प्र] अनजिनपच्छदे पूषैमयोध्यायामिवासने ॥२६॥ [१ 
परदक्षिणेनानुमतेन पक्षिणा 

जटायुषा ब्रृद्धतमेन मानिना । 
मवापरमस्तः पारिश्ष मेथिलीं 

पत] पतीक्त पां शङ्कित एव संवेशः ॥२७॥ [५० 

इष्यः षं रामायणे भरण्यकाण्डे सुग्शनं नाम 

अहर्दत्वारिशः सेः ॥४८॥ 

र 

१. केराठञअ ब म--° प्रष्डुदां। 
२. म--°भिवासनैः | 

३. म--रक्षिखा। 

र. अ--सषेवः । 

५. अ व नास्ति। 

१. ैराठनमच--बस्वि। 



[वै-५०] = [एकोनपञ्चासः सर्गः] = [दा-४४] 
पू] तथा तु ते समादिश्य ज्रातरं स पुनः पुनः। [श् 
‡3} ततस्िषिततं चापे तप्तहाटकमुषितम् ॥१॥ [२१् 

आक्षिप्य च कलापे दरे जगामोद्ग्रैषिक्रमः | [२३ 
प] असि बबन्ध धन्वी स पदुद्राव तदुन्पुखः॥२॥ [३३ 

सतं सन्य रूपेण द्ोतमानमिवाग्रतः। 
२] भगं वै रधुशादृखः माद्रत् कुपितेन्दरियः । 

पृगरूपैमिव कुद्धो यङ्ग दक्षस्य शूलभृत् ।३॥* [प 
प] तमाकृष्य स दूरं वे रारन्त निरीक्ष्य च । 

५यू| बसूरवन्तहितस्तस्मात् पुनः सन्दर्शनेऽभवत् ॥४॥ [7 
६पू] यहद दश्यते दृरान्ुहतान्तहितोऽभवत् । [७ 
१२३] विच्छितेरिव संवीतः शारदाभेनिश्ाकरः ॥५॥ [६३ 
प] तथा सन्दरदनिनेवे चोक्त राघवम् । [<प् 

कुटुम्बभरणासक्तं नरं पोक्षपथादिव ॥६॥- [प 
प्त] म गत्वा दूरमध्वानं राषवस्त्वगभीप्पया। [घ 

१. छ ~ °सिविततं । 
२. व~ जगामोद्ग्ध० । भ च~ जगामोदार० । 
३. भं व--ख षध्वा। 

७. म - जावृषस्० | 

५. भ च-- मृगरूपधरं । 

£ छ ब~ बभूवान्तःरिमत० | 

७. भ च-दर्शनादुशेनेनैव । 

८. कै राञ म~ बोपकषेत। भ च~ सोपाकर्पत) 

९. भ च~ डं च दारषसङक मरे मोक्षपथाविह। 



॥। 

१ ८पू] सुमोच ज्वरितं दीप्तमेखं ब्रह्मनिर्मितम् ॥७॥ [१५ 
प] सरूयाग्निप्श घोरं ज्वलन्तं पावकं यथा । - 

आरण्यकाण्डम् ४९ । १४॥ २३५ 

तमेव मृगयुदिश्य छविच्छिक्नेन युना ॥८॥ [ष 
प्र] स रक्षो मृगरूपत्व संनिध वरः क्षरः । 

१९पु} मारीचस्या् हदयं विमेदाक्ञनिनिःस्वनः॥९॥ [प 
१९्] तेन ममणि निविंदधः शरेणापरतिमेन च। [१४) 
२२९३] लक्ष्मणेति विचुक्रोश नहो रूपं पृगस्य तत् ॥१०॥ [१९ 
१९३] ताल्मात्रपथोस्प्टुत्य न्यपतत्तच्छगाहतः । 
२१] विरवन् भेरवं नादं धरण्यां शरपीडितः ॥११॥ [१६ 

अन्तकालेऽपि सेप्राप्रे तस्य बुद्धिरभूदियम् । 
२३] सदशं स्वरमाछग्य रामस्य विदितात्मनः ॥१२॥ [१८ 

हा छक्ष्मणेति चुकरोश्च भाहीति च॑ हेतो बने। 
२२] स्वर॑मेनं ठु" संश्रुत्य लक्ष्मणं प्रेषयिष्यति ॥१३॥ [२ 

सीता शुन्येन पनसा भवेसेहसमाङरुटा । 
२४] रक्ष्मणेन विहीनां तां मेथिरीं रावणो हरेत् ॥१४॥ [१७ 

संभाप्ठकाङमाद्नाय त चकार स्वरं तदा । 

१. कञअबम दप्ति शब्ञं। 

२. लब म-धपष््डिच्नन | 

२. ठ अ-श्गसूप तत् । भवषख-- सृगङ्ूपस्य। 

ट. केराअवब-सनिर्भेय। 
५. अ-साश्टः। 

६. भ च- बिशुक्राशन् । 

७. ठलखषम य च~--शत्रमयात्पत्य | 

८. म--वभवद् । भ व--पिर्दरम् । 
९. करार म--म्हता। भवच महा०। 

१०. भ च~ स्वरमेततत् | 

१९१. कैभ च--~समुर्सुका । 
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२५] रावणस्य परियं कुमै्न्तकाले निकश्षाचरः ॥१५॥ [घ 
तन्न बिचिग्रहयुरो दिव्यामरणभूषितः | 

प्र] हेममाली महादष्रो राक्षसोऽमृच्छरहतः ॥१६॥ [२० 
२१३] भियमाणस्तु मारीचः परदध्यौ चेव रक्ष्मणम् । 
२२पू] सश्च राघबस्थायं हा सीते रक्ष्पणेति च ॥१७॥ [प 

मृगरूपं व तं ̀ त्यत्का राक्षसं रूपमात्मनः । 
२६] सशचक्रे चै पैहकयं जीवितं राक्षसस्त्य्भन् ॥१८॥ [१९ 

तं दष्टा पतितं भूमी राक्षसं घोरदशनम् । 
२७] जगाप मनसा सीतां रामो हृष्टतनूरुहः ॥१९॥ [२१ 

तन्न रामे मयं तीत्रमाविवेश्च विषादजम् । 

}र] राक्ष मृगरूप तं हत्वा श्रुता च तं स्वरम् ॥२०॥ [२५ 

स जघान शृगानन्यान् मां सत्येन राघवः । 
प्त] मैमने तरितो दषं आश्रमामिभुखः स्थितं; ॥२१॥ [२६ 

इत्या रमायशथे भआरन्यकाण्डे मरीशबधो नाम 

एकोनपञ्चायः सगः ॥४९॥ 

२. क अव म-लकमयस्याय। 

२. भ च~म । 
३. भअ ब-सुमहाकाय। 

४. भ च--राक्षस्तोत्यजत् । 
५. अ--भयाइजम् । 

६. कं-- निजघान | 

७. अ च-ज्जगाम श्वरितस्स्वेब | 

८, मअ) भमाभियुख । 

९.अष-वततः। 



[व-५१ ] = [पञ्चाशः सर्गः ] = [दा-४५] 
आतेस्वरं घ त भदविद्गाय सष वने । 

१] उवाच क्षपणं सीता गच्छ जानीहि राघवम् ॥१॥ [१ 
न हि मे हृदयस्थं तज्नीबितं तन्न तिष्ठति ।` 

२] कोशतः परमतस्य महान् श्रष्द श्रुतो मया ॥२॥ [२ 
सखायं जातरं अये मम पम्यामपागतम् । [ब 

३] आक्रन्दन्त च सौमित्र परिषरातुं वमरहंसि॥३॥ [इप् 
तत् क्षिममभिधाव तवं श्रातरं श्ररणेषिणम् । 

9] रक्षसां वक्चमापन्नं सिंहानामिव गोपतिषं ॥५॥ [३ 
न जगाम तयोक्तोऽपि भ्रातुबिह्वाय क्राषनप् । 

८] अथोवाच ततः सीता कुपिता जमकातमजा ॥५॥ [४ 
अभित्रं मित्ररूपेण भ्राुस्त्वमसि रक्ष्मण । 

९] यस्त्वमस्यामवस्थायां जातरं नाभिपधसे ॥६॥ (५ 
व्यसनं ते रिय मन्ये सेहो भ्रातरि नास्ति ते। 

१०] तेन तिष्टसि विषठन्धस्तपपश्यन् पहावुतिम् ॥७॥ [७ 
कि हि सश्चयमापन्ञे तस्मिभ्निह मया तव । 

"-~--------------~---- ~~~“ ०७७००७०५ 

१,भक-च। 

२.अच-न हिमे जीवितस्थाने जीविते तति तिहवि। 
२. रा छ--महाराष्वुः । 

©. अ म--उत् 

५. अ~ च शरेशिणम् । 

६. कै रा म~-वथोक्रो । 
७. भ ब--का। 

८, रा-जीदत्या; । 
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इति ब्रुषबाणां बेदेदीं बाष्यश्चोकपरिष्छताम् । 

१५] अत्रवीट्टक्ष्मणः ` पीतां स्तां मगवधूमिव ॥९॥ [९ 

देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतज्रिषु । 

१५] राक्षसेषु पिशाचेषु किञ्मरेषु सुरेषु च ॥१०॥ [११ 

पन्नगेषु च सवेषु विधते न स श्लोभने।" 

१६] थो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम् ॥११॥ [१२ 

अवध्यः समरे रामो नैवे" तवं वक्तुपर॑सि । 

१७] न त्वामेकां वने दुमे परित्यश्तुमिहोरंदे ॥१२॥ [१३ 
अनिवार्यं ब तस्थ अर बटवर्तामपि । 

प] तरिभिर्छोकैः समुदुक्तेः सामरैरपि सेश्वर; ॥१३॥ (१५ 

हृदयं निरतं तेऽस्तु सन्तापस्त्यज्यतापयम् । 

२२] आगमिष्यति ते मतां वन्यमादाय पुष्कलम् ॥१५॥ [१५ 

नैव व्यक्तं स्वरं मन्ये देनं किदेव तु। 

प्त] गन्धयेनगरमख्या मायेषा रक्षसा छता ॥१५॥ [१६ 

न्यासभुतासि वदेहि न्यस्ता मयि महात्मना । 

१. भअ व--त्रत्तां सीतां । अ-- रातां प्रस्ता । 

२. व--देव देदिमनु° । 
२३. अ-तपात्रिषु । 

र. अ च~--समो रण । 

५. म~ नास्वि। 

ह. कंगार म-नेव। 
७. ष्ैतञअवब म - परिरकितुयुस्थहे। छ--परित्याशदु° | 
८. भ व~ दिष्य बे तस्य राघवस्य महात्मनः। 

8. अ ख--सासुरेरीपि मानवेः। 
१०. भ ध--कतेस्वरं। 

१९. कौ --राख्सी । भ च --रा्षसेः । 

१९. ेराबम म ब~--न्पासमूताहि। 

न 



आरण्यकाण्डम् ५० । २५॥ २३६ 

१८] राघवेश वरारोहे न त्वां त्यक्तुभिहोरंषहे ॥*१६॥ | 
कृतवैराश्च कर्याणि वयमेतैने संक्षयः । 

१९] राक्षसैः सह मद्रं ते जनस्थाननिवासिभिः ॥१७॥ [१८ 

राक्षसा विषिषाचारा विषजन्ति महावने । 

२०] हिंसाविहारां बेदेहि न परेषयितुमहेसि ॥१८॥ [१९ 
अप्रमेयं हि तत्तेजः शक्यं वुखयितं न वे। 

२१] सा विचाये बलं तस्य न चिन्तयितुमर्हसि ॥१९॥ [प 
न तस्य स स्वरो देवि विस्वरोऽयः श्रुतस्त्वया | 

२३] कष्टायामप्यवस्थायां न रामो गहितं वदेत् ॥२०॥ [ए 
कक्ष्मणश्चिन्तयामास सीतां भरति महाब; । 

प] कर्तव्यं किं समुत्सृज्य नेति बुद्ध्यां विचारयन् ॥२१॥[् 
एवयुच्का तु वेदे्ी कदा रक्तान्तलोचना । 

२४] अव्रवीत् परूषं वाक्य लक्ष्मणं पथ्यवादिनम् ॥२२॥ [२० 
नैतच्चित्रं सपननषु पापं लक्ष्मण यद् भवेत् । 

२६] त्वद्विधेषु चृश्षसेषु नित्यं पच्छम्मचारिषु ॥२२॥ [२३ 
संदुष्टं वने पाप रामं नैवातुगर्छसि । 

२७] मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥२५॥ [२४ 
` .रा-रव्णेन। न 

२. कं रा भ--दहैतुभिशेष्हे । 
म--हंतुमिहोष्सवे ? । 

६. ख अ ब म--सखिहा वराहा। 

४. अ--चिस्वरोच । 

५५, ब~ -मीतिञ्ुदःथा । 

९. अ म~~ प्रविवादिनिम् | 

भ च~ तथ्यवादिनम् | 

७. अ च-सदुशटत्वं । 

<. भ व~ समनुगण्कसि । 

[ | 
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कथमिन्दीवरश्याम रापरं प्दलेक्षणम् । 
२८] उपसगस्य मतांरं कामयेयं एयगजनय् ॥२५॥ (२५ 

अश्चपूणयुखी सीत वथोश्ा पुनरब्रवीत् । 
फ] अहे तावत् प्रपद्यामि इतो रामो महात्मवान् ॥२६॥ [ प 

इत्युक्तः परुषे वाक्य सीतया रोमार्षणम् । 
३१] अब्रवीद्टस्मणः सीतां पाञ्जलिश्चङितिन्दरिय+ ॥२७॥ (२७ 

उत्तरं नोत्सहे षक्तु दैवतं मबती पम । 
३२] वाक्यमपतिरूपं तु न युक्तं तव मेथिलि ॥२८॥ [२८ 

स्वभाव पेष नारीणां जरु रोकेषु कथ्यते । 
३३1 षियुक्तधमां शरपला चरावुँमेदकराः जियः ॥२९॥ [२६ 

उपमृण्बन्तु पे रैव साक्षिभूता बनेचराः। ` 
३५] न्यायादी यथा षाक्यसुक्तोऽहं परुषं त्वया ॥३०॥ [३१ 

विक्रयं षमेसक्तं अ यम्मामिद विशङ्कसे । 
३५] स्स्व भावेन दषेन गुरुबाक्ये व्यबस्थिवपर ॥३१॥ [३२ 

१. भ अ--पशनिभेङश | 

२.अ ख --उपक्तपञ्च) 

१. भ द्- दीना, 

५, भ---तथोक्का । 

५५ अमम ष--एव। 

६. भ च-म्वैमक्कराः। 

७. भ च-- सर्वं । 

८, भं म~-म्याध्यवादी 

९. गा-बिसुक्रकास्तुप्रणयं | 

भअ ष भिक्स्वामा्चु प्रशशयेः त्व | 

१०. अ च-किगरेसे। 

१९१. छै रा गर्वी्ये भ्यवस्थितः । ® ब-गुरुषोक्यो भ्यवस्थित | 
ज -गुरवाक्या ष्य° । म-गुङ्वाक्यं भ्यवर | 



आरण्यकाण्डम् ५० । ३७ ॥ २४१ 

यास्यामि यत्र काङ्कत्स्थः खस्िं तेऽस्तु वरानने । 
३७] रक्षन्त लां विक्ञाखाक्षि समये वनदेवताः ॥३२॥ [३३ 

निमित्तानि च घोराणि यानि प्रादुभेवन्ति पे। 
३८] अपि लां सह रामेण पश्येय पुनरागतः ॥३३॥ (३४ 

लक्ष्मगेनेवभुक्ता तु वेदे जनकात्मजा । 
२९] प्रस्युबाच ततो वाक्यं सीता बाष्पपरिष्टुता ॥३५॥ [३५ 

गोदावसीं प्रवेक्ष्यामि विना रमेण लक्ष्मण । 

९०] उद्रभ्य त्रा विपो्््रामि िषिने देहमासनः ॥३५॥ [३६ 
अप्यहं ज्वितं दीपे भविशेय हताश्चनम् । 

9१] विषे वा मक्षयिष्वामि विना रामेण लक्ष्मण ॥३६॥ [३७ 
प] रमेश हिः विनामुता न खं स्थादुपुस्सदे । [प 

तामार्तरूपां रुदतीं निक्षम्य 
सौपित्रिराछोक्य विश्चाटनेत्राम् । 

आश्वासयामास नँ चैव मतुम् 
३) तं भ्रातरं किचिदूवाच सीता ॥३७॥ [३६ 

१. भ च-स्वस्तिरस्तु । 

२. भ च~ पश्यामि । 

३. के अ म-ररनाद् | छखगव-तरन्रद् | 

४. भ ख--विषम। । 

५. छ अब म--भद्याहं। म-अपिह। 

६. भ च--राष्ववेण | 

७, अ म-स। 
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ततस्तु सीतापभिवाश् लक्ष्मणः 
कृताञ्जलिः करिलिदभिप्रणैम्य । 

अवे्ष्य(क्ष !>पाणो बहुशश्च पेथिलीं 
%४। जगाप रामस्य सकाश्चमातपतरान् ॥३८॥ (४० 

हव्या रमायणे भारण्यकाण्डे लक्ष्मेणप्रयाणं 
नाम पञ्चाशंक्तमः सगेः ॥५०॥ 

१.केराञअ व म--किम्चिद्पि प्रणम्य । 
२. क~ अदीक्ष्यमाणो । भ ब~ भवीडङमाथो | 
३. ब~ कदमनवाक्यप्रमान | 

छ. केराखवमम श~ नास्ति। 



[व-१५२] = [एकपञ्चाशः सगः] = [दा-४६। 

११] तया परुषमुक्तस्तु रुषितो राघत्रानुजः । 

२३] अवेक्षमाणो बहशः प्रतस्थे नचिरादिव ॥१॥ [१ 

एतदन्तरमासाथ दशग्रीवः प्रतापवान् । 

५] परिव्राजकेन वेदेदं समुपागमत ॥२॥ [२ 

राव्रणश्चापतिष्रलो भ्रातृभ्यां रहितां वने । 

५] रहितापकफचन्दराभ्यां सन्ध्यामिव महत् तपः ॥३॥ [४ 

विहीनां रामचन्द्रेण पतितां कमटेक्षणाम् । 

प] रोहिणीं कषक्षिना हीनां दिवि घोर इव ग्रहः ॥४॥ (५ 

१०१] तमुग्रतेजःक्माणं जनस्थानमुपागतम । 

१११] दैव रक्षा! कम्पन्ते प्रवत्रौ न च मारतः ॥५॥ [६ 

११३] श्रीधर सीता चते दृष्टा वीक्ष्य सरक्तलोचनम् । 

१२य्] स्तिमिते गन्तुमारेभे यावद् गोदावरीं नदीम् ॥६॥ [७ 

१३३] रामस्य तन्तरापेष्मू रावरणस्तदनन्तरम् । 

१७ष्] प्राप्योपश्थर्गतां सीतां भिष्ुरूपेण राक्षसः ॥७॥ [८ 

१४३] अमभ्थो मन्यरूपेणं मतरं समनुव्रताम् । 
॥ 

१. गा म च~ भ्रवेक्यमाणो | व--श्रवीक्षमा° | 

२. भ च- परिव्राजकरूपेण । 

३. भ ष- तामासक्षादुगतिबन्ञा | 

४. अ ख-श्रोताश्च। 

५. भ चव -- मयद् | 

६. भ च~--प्राप्योपतस्ये तां। 

७. म~ भमभ्य अवङूपेण | 
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अभ्यगच्छत वेदे चित्रामिव शनधरंः ॥८॥ 
१५३] स पापः साधुरूपेण तृणेः कूप इवातः। 
१६] अभितः प्रक्ष्य वेदीं पतीं रामस्य रावणः ॥€॥ 
१६३] स तां रुचिरदन्तौष्ठीं पृणंचन्द्रनि माननाम् । 

[€ 

[१० 

१७पू] आसीनां पणंश्ञालायां वाष्यक्ोकाभिपीडिताम् ॥१०॥ [११ 
१९३] पद्मपत्रविक्षालाक्तीं पीतकौशेयवासिनीम् । 
२०पू] अभ्यगच्छत वेदेदं दुष्टचेता निक्ञाचरः ॥११॥ 
२०३] स मन्मथशराषिषटो ब्रह्मपोषमुदीरयन् । 
२९१] अघ्रवीत् पमितेवाक्येरभिंतो राक्षसेश्वरः ॥१२॥ 

उत्तमां सवोकेषु पश्रहीनाभिव श्रियम् । 
२२] विभ्राजमानां वपुषा रवणः परश्षशंस ह ॥१२॥ 

मणिपरवेकाभरणौ रुचिगौ ते पयोधरौ । 
२९] समौ निरन्तरौ पीनौ वृतो नरमनोहरौ ॥१५॥ 

चारुस्मिते चारूदन्ति चारुविर्तृतलोचने । 
२३] मनो हरसि मे भीरु नदीवेग इव एवम् ॥ १५॥ 

२५३] काथनाम्भोभगमामा पीतकोौशेयवासिनी । 
२६३] हीः कार्््िश्च शुभा रक्ष्मीरथवा त्वं वरानने ॥ 

[१२ 

[१३ 

[१४ 

[१९३ 

[प 

(२० 
(११ 

१. रा-- दुष्टता नशाचरः । कडाचद्य पाठः भ्रममूल्लः स्यात् । भत 

एवातः परं शेषान् शछोकान् हाय स मन्मथः त्यादि सार्धृश्टो- 

कमेक हिखितम् | 
ठ अव म--यवाससम् | 

ण, [5 

भ च-प तां प्रसूतेकोग्येरवद्द् | 

भ ब-ञजष्टा। 

राभ व~ चारनत्रविशाक्ञिनि। 

कराठलञअष म-नदीवेगमिव प्ुबः। 
७.मगच-कास्वं कज्ननगमाभा। 

८.भव-भीः कीर्तिः 

5 @ & ९! 
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अरण्यकाण्डम् ५१ । २५५॥ २७५५ 

भृतिर्वासि वरारोहे रतिवां सखेरचारिणी ॥१६॥ [१६ 
२७] सपाः शिखरिणः लिग्धाः पाण्डुरा दक्षनालतव । [१७ 

३५३] विश्चाे विपुले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारे ॥१७॥ 
३२३] विशार जघनं पीनपूरू गजकरोपमौ । [१८ 

 करसभ्मितमध्यासि सकेश्षी कटिनस्तनी ॥१८॥ [२१ 
३५] नैव देत्री न गन्धर्वीं नापरुरी न च किख्नरी। 

एवैरूपा मया नारी दृष्रूपाँ महीतले ॥१९॥ [२३ 

३६1] रूपमण्व्यं च ते खोके सौकुमायं यश्चख्िनि । 
इह वासश्च कान्तारे किमर्थं ते वरानने ॥२०॥ [२२ 

३७] सपरतिक्र(करािम मद्रैतेन वं वस्तुपिहार्सि 
राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम् ॥२१॥ [२४ 

३८] भासादाग्राणि दिव्यानि नगरोपवनानि च । 

३९पू] सपद्मानि सुगन्धीनि युक्तान्यासेवितुं खया ॥२२॥ [२५ 
०पु] व॒रं माल्यं वरं वचं वराण्यौ मरणानि च । 

%०उ] मतरं च रैर मन्ये तव युक्तं वरानने ॥२३॥ [२६ 
रपु] का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा ॒चिस्मिते। 
२३] का वमूनां वरारोहे देवानां प्रतिमासि मे ॥२४॥ [२७ 

नेहागच्छन्ति गन्धवौ न देवा न च मानुषाः । 
५] रक्षपसापयमावासः कथं च त्वपिहागता ॥२९५॥ [२८ 

इह व्याखा प्रगाः सिंहा व्याघ्राश्च पृषतास्तथा । 
--~-----+----- ------ ~~~ ~ ---~-~---~---~~-~--~--------~ -------- 

१, अ--गणकरोपमौ । 
२केरार्अव म--करभ्मितबुमभ्याकि। 

२. ब -- द्टपूवौ । 

४. ठ-- नास्ति | 

५.कंराठअ व म--सुगम्बानि | 

६. ब म--वस्त्रारयामर०। 9.भ ब--श्र। 
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५] ऋक्षा सरक्त येऽन्ये तेभ्यस्यं न भिभेषि किम् ॥२६॥[२९ 
घोराणां गिरिकर्पानां कुञ्जराणां तरखिनाम् । 

६] कथमस्मिन् महारण्ये न भिमेषि वरानने ॥२७॥ [३० 
कासि कस्य कृतश्चांसि किं निषिक्तं च दण्डकम् । 

४७] एका चरसि करयाणि घोरराक्षं्सेबितम् ॥२८॥ [३१ 
द्विजातिवेषेण हि" तैः दृष्टा राव्रणमागतम्ं । 

५०] सर्वेरतिथिसत्कारेः पूजयामास मैथिी ॥२९॥ [३२ 
तपनीयासनं मद्रे पादेनोपनिवेर्थं च। 

५१] अब्रवीत् सिद्धमियेवं तं पपं सौम्यदर्शनम् ॥३०॥ [३३ 
द्विजािरूपेण हि वीक्ष्य रावणं 

तमागतं शच्कुश्ान्तपाणिनम् । 
अश्चक्यर्गुदरष्टुमुपायदश्चनं 

प] न्यमन्त्रयद् ब्राह्मणमेवमङ्ना ॥३१॥* [३४ 

इयं बसी ब्राह्मण काममास्यता- 

मिदं च पाद्यं परतिण्ष्यतां त्वया । 
इदं च सिद्धं परमान्नमुत्मं 

प्त] त्वदथमग्रे तदिहोपयुञ्यताम् ॥३२॥ [३५ 

१. भ म-षखस्यासि, 

२. अ-- दण्डके | 

३. भ ष-घोरं राक्षस्सेबितम्। 

४. करार ब म--द्विजातिवेशेन । 
५. ब -- युत । 

६. के रा- पादेनपिनिमग्भ्य । 

७. के -- समागतम् । 
८. भ---क्यसुद्रेि° । 

९. ख~ मारित । भ~ पुल्वकस्य पाशवमागे पश्ादूद्केतः | 

१०. के -जरमुम्नतं। १९१.भम ख - व्ववुथेमस्व्यं | 



आरण्यकाण्डम् ४५१ । ३५॥ २७७ 

निमन्त्रय (माणां परिपूणेमाषि्णीं 
नरेन्द्रपतरीं समवेक्ष्य रावणः । 

प्रसह तस्या हरणे दृहव्रतः 
५२] दछयभाननां तां न तथाऽभ्यमन्यत ॥३२॥ [३६ 

सातं वरोरुपरगयागतं तदा 
निरीक्षमाणा सहरक्ष्मण पतिम् । 

अजातमाना हरणं समन्ततो 
५३] महद बनं प्रीतमना ददश्चं ह ॥३५॥ [३८ 

हइस्यर्षि रामायणे भाररथकाण्डे रावख्वृशेने नाम 
पएकपश्चाशसमः सग: ॥५१॥ 

१. छ ब-इरणं | 

.मधषस- वथान्यमाख्तव | 

३.रयाअभ व निरीक्ष्यमाणा) 

9. भ व~-नास्ति | 

५ केराठवमम व-नाह्धि। 



[वै-५३ ] = [हिपञ्चाशः सगः ] = [दा-४७] 

रावणेन ठ वेदेदी तथा पृष्टा चचिसिता । 
एत] परिव्राजकरूपेण शशसात्मानमात्मना ॥१॥ [१ 

तदृक्तं मधुरं वाक्यं रावणेन वरानना । 
१] अ्चैयिला तु वैदेही तमुवाच दश्ञाननम् ।॥२॥ [२ 

दुता जनकस्याहं मेथिलस्य महात्मनः । 
२] सीता ब्राह्मण भद्रं ते पत्री रामस्य धीमतः॥३॥ [३ 

उषित्वा द्रादशेवाहं समाः श्व्यरषेरमनि । 
३] सुजाना मानुषान् मोगान् सवेकापसमद्धिनी ॥५॥ [४ 

तत्र रयोदशे वर्षे राजापन्यत मे पतिप्। 
छ] अभिषेचयितुं राऽपे समेतो राजमन्त्िभिः॥५॥ [५ 

तततः संभियमांणे तं राघत्रस्याभिषेचने । 
८५] केकेयी नाम मर्तारमाया वरपयाचत ॥६॥ [६ 

नाद मोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न च पीस्ये कथन । 
७] एष पे जीवितस्यान्तो रामो यथभिषिच्यते ॥७॥ [८ 

इति ब्रुवाणां केकेयीं शवश्यरो मे सपन्प्थः । 
११] उषाच वाक्येरन्वथवर नान्यदयाचते ॥८॥ [९ 

~^ "-----------*~--~-----~"--- -~ --~~ 

१. फर टू संभियमणे। २. भ च~च | 

२. भ ब~--भतः पदमाधकः पठः- 

परतिगृह्य तु केकेयी प्रथमं सुरृतैः पति । 
मम प्रात्राजनं मतंवैरं परमयाखत ॥ 

४. भच--पस्वे। 

५. छ ब~--जनितस्वार्थो | 

६. ग छ व--पद्यभिषेश्यते | 
७. भ अ---नान्यमसाचत । 



आरण्यकाण्डम् ५२ । १७ ॥ २५९ 
१२य्] मम भत तदा ब्रह्मन् वयसा सप्त्वि्कः । 

फ] अष्टादक्चे वु वर्शणि ममाप्यापुिगण्यते ॥६॥ (१० 
१२३] लोके राम इति ख्यातो गुणवान् सत्यविक्रपः । 

पप] विशालाक्षो महाबाहुः सवंभूतहिते रतः ॥१०॥ [११ 
कामातेश्च महातेजाः पिता तस्य महामनः 

१३] केकेय्याः पियकापार्थं राघवं नाभिषिक्तवान् ॥११॥ [१२ 
तदाभिषकाय पितुः समीपे राममागतभ् । 

१९] केकेयी मम भतोरमित्युवाच दृढव्रतम् ॥१२॥ (१३ 
तव पित्रा समाहर पमेदं रघुनन्दन । 

१५५] भरताय प्रदातव्यं स्फीतं राञ्यमकण्टकम् ॥१३॥ [१५ 
त्वया च खलु वस्तव्य नव वर्षाणि पञ्च च। 

१६] बने प्रव्रज काङ्कत्स्थ पितरं मोचयानृताव् ॥१४॥ [१५ 
तथेत्युक्ता च तां रामः केकेयीमकुतोभयाम् । 

१७] स चकार वचस्तस्या मप मती टृदव्रतः।॥१५॥ [१६ 

दद्यां न परतिगृह्धीयां सत्यं घ्रूयां न चार्वतम् । 
१८] इति ब्राह्मण रामस्य व्रतथपेमनुततंमम् ॥१६॥ (१७ 

तस्य भ्राता तु वेभात्नो लक्षणो नाम वीयवान् । 
१९ रापस्य पुरुषव्याघः सहायः समपयत ॥१७॥ [१८ 

स ---- न न म 0  ०० ० 

१. ख भवषममव-अष्टादुशापि। 

.खञअवबम-मह।ञुद्धिः। 

भ च--तथाभिबेक पयतु । 

-भंश--चु)। 

. ब~ खनतां | 

भव--वत चमम°। 

अ--घोमित्रिर् , 
८. भ व~ षहायं। 

@ 5 > 9 « ७ 
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स श्रातरं महाबाहूभक्त्या परमवीयेवान । 
२१] अन्वगच्छन्परहातेनाः पत्रजन्तं मया सह ।॥१८॥ [१९ 

ते बयं प्रच्युता गज्यात् कैकेय्यास्तु कृते ज्रयः । 
२२] विचरामो द्विजश्रेष्ठ बन गम्भीरमोजक्ा॥१६॥ [२१ 
२३३] समाश्वस मुहूतं च श्क्यं वस्तुमिह त्रया । 

आगपिष्यति मे मतो वन्यपादाय पुष्कलम् ॥२०॥ [२२ 
२४] सत्वनाप च गोत्रे च कुं चाचक्ष्व तत्वतः 

२५५पू] एकस्त्वं दण्डकारण्ये किपर्थं चरसि द्विन ॥२१॥ [२३ 
२६३] एव वुवन्त्याः सीताया रामपलन्या महावलः । 
२७] प्रस्युवाच तत्तीव्रं रात्रणो राक्षसाधिपः ॥२२॥ [२५ 
२८३] येन वित्रासिता खोकाः सामराः सचराचराः । ̀ 
२९] अहं स रव्रणो नाम सीते राक्षपरपुङ्खवः ॥२३॥ (२५ 

त्वां तु काथचनवर्णाभां ष्टा कौशेयवासिनीम् । 
३३] नाहं स्वकेषु दारेषु ठति विन्दाम्यनिन्दिते ॥२४॥ [२६ 

बहीनामुत्तमस्ीणां मायाणां मम मेथिलि । 
३५] सर्वासां तं वरारोहे सारमर्ध्या भविष्यसि ॥२५॥ [२७ 

डा नाम समुद्रस्य द्वीपे श्रीमति सा पुरी। 

३५] सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूषनि ॥२६॥ [२८ 
~ -~----+-~----------- -- ---------------------- - - -- ---- न~~ ~ ="^~~~ ~------~---- >, 

१. भ च~- पर्मयाण्मवान् । 

२. भषव-दुगडकारण्य। 

३. भ च- ततस्ताक्ष्ण | 

¢, म ~ बिज्ञासिता | 

५. क.- नास्ति ( त्यक्तः ) 

६. ब ~ दिन्दुाम्याजन्दिता। 

७. भ च~ तास्षामभ्या | 



आरण्यकाण्डम् ५२ । २३३ ॥ 

३७३] नील जीमूतवणानां राक्षसानां महापुरी । 

३८१] विश्वकषकृता दिव्या त्रिशद्योजनमायता ॥२५॥ 
३९प्] तत्र सीते मया सार्धं वनेषु विहरिष्यसि । 
३९३] न चास्पारण्यवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि ॥२८॥ [२९ 

पच दासीङतानि खां सर्वाभरणभूषिताम् । 

तमु्ाचानवद्याङ्गी अनाहत्य तु राक्षसम् ।॥३०॥ 

९३] महाचदमिवाकम्प्ये नागेन्दरसदशे पतिम् । 
महोदधिपिवाक्षोभ्यमह राममनुव्रता ॥३१॥ 

९९] पूर्णचन्द्रनिमं राप राजपुत्रे जितेन्ियम् ।` 
४५३] महाबाहु महोरस्फ सिहविक्रान्तगामिनम् ॥२२॥ 

सिहं सिहीव दुधंषमह रामपनुत्रता । 
९६] जम्बुकस्तं नरव्पांधीं मामुपासितुमिच्छसि ॥३३॥ 

१. क रा-वचारष्याष | 

२. अ--पद्यपत्रविशारूशी | 

३. भ च-°भूचिताः। 

र. ब--रावणन विमुक्ता । 

५. बर--त्रटितः पाडः | 
५ 

(७५१ 

६. कं रामम च-महाबमिः। 

ठ-महाबल्मिवाकम्प | ब~ त्रटितः पार; 

ड -०मवाडङाद्ः | 

८. भ च-- वीर । 

९. भ बव-्रतः परमधिकः १६:- 

© 

पथुकीति महावीयेमहं राममनुव्रता । 
१०. च - गर्ब्यान्न) 

११. भ ब~ गसितुमहेसि | 

२५५ 

[र 

४१] सीते परिचरिष्यन्ति भायां मे भव शोभने ॥२६॥ [३० 
२३] राबणनेवमुक्ता सा कुपिता जनकात्मजा । 

[३ 

(३२ 
[ ३५'ु 

(३४ 
[३५३ 

| 



२५२ वाटमीकीय-रामायणम् 

ने च शक्यां त्वया स्पष्टुमादित्यस्य परमां यथा। [३६उ 
४७] पाव्रकस्य समृद्धस्य शिखां त्वं स्पष्टुपिच्छसि ॥३५॥ [प 
३] कालकूटं विष पीत्वा स्वस्तिमान् रन्तषिच्छसि । [३९३ 

अक्षि सूच्या विपृश्चति जिहया चिद्वसि ुरम् । 
५०] यो रापस्य प्रियां मायार्मपहत मिच्छसि ॥३५॥ [४० 

५५१य्] व्याध्यास्तरुणपुत्रायाः पूजापादातुमिच्छसि । 

प] सिंह सुप्र बने दुगं पौरूणंट् दोधूयेसे षदा ॥३६॥ [प 
यदन्तरं सिंहगालयोकैने 

यदन्तरं ॒स्यन्द्निकासमुद्रयोः। 
सुराटपषौवीरकयोयेदन्तरं 

५६] तदन्तरं बे तव राघवस्य च ॥३७॥* [४५ 
यदृन्तर काश्चनधीसरोहयोर् 

यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः । 
यदन्तरं हस्तिविडायोर्वने 

५७] तदन्तरं बै तव राघवस्य च ॥३८॥ [५५ 
यदन्तरं बायषवैनतेययोर् 

यदन्तर काकमयूरयोवने ` । 
यदन्तरं सारसण्द्धयोषने 

५८] तदन्तरं वै तव राघवस्य च ॥३९॥ [४६ 

१. भ ब~न शक्याह। 

२ भष्ष--प्रमा। 
३. भ व-स्वस्तिमानास्तुमिष्सि | 

४. म--°यामपहन्तु | 
५.अमभष- बाधयसे | 
६.ख्अबम -सोदीरजयोः। 
७. भ ष-- नास्ति 

८. भ ब~ °भेदेत् | 
९. ब~-न।स्ति | 



आरण्यकाण्डम् ५२ । ५२॥ 

तस्मिन सहस्राक्षपसषमपमावे 

रणस्थिते राक्षस चण्डवेगे । 
हृतापि तेऽहं न जरां गमिष्ये 

५५६] वच्रो यथा पक्षिकया निगीणः ॥४०॥ 
इस्येवै तद् वाक्यमदुष्टमावा 

सुरूप्युक्का रजनीचरस्य । 
गात्रपकम्रेव्ययिता बभूव 

६१) सपृषटुब शक्ता कदली गजेन ॥४१। 
तां वेपमानामुपलभ्य सीतां 

स रावणो मत्युरिबोग्रेतेजाः। 
कुं बरं वीयेमथापि चात्मनः 

६२] स्वमाचचक्षे भयकारणायम् ॥४२॥ 

हस्या रामायणे भ्ारण्यकरण्डि रावणभत्संनं नाम 

दिपन्नाशेत्तमः समैः ॥*२॥ 

१. ड -°भ्रभावय | 

२.कैश भ व--रणे स्थिते। 

३.अ च- इती । 

४. ख अ व-स्पृेश । अ-स्प्व | म- स्दृष्ट्देव | 
५.छअवमम च-रृ्युमिबेप्र° | 

६. भ~ नस्ति | 

9. केराठङबमम ब~--नास्वि। 

२५३ 

[४७ 

[४७८ 

[४९ 



[व-५४ ] = [त्रिपञ्चाशः सर्गः ] = [दाशत] 
भ्राता वेश्रवणस्याहं सापरल्यो वरषरिनि । 

२] रावणो नाम भद्र ते दक्ग्रीवः प्रतापवान् ॥१॥ 
यस्य देवाः सगन्धवाँः पिशाचाः पतगोरगाः । 

३] विद्रवन्ति भयाद् मीता प्योरि सहमनांः ॥२॥ 
येन वैश्रवणो राजँ द्ेमार्जैः कारणान्तरे । 

४] दन्द्रमासाथ युद्धेन वलेनाश् मयो निंतः ॥३॥ 
मद्धयाच परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिमत् । 

५] कैलासपर्वतं श्रेष्ुमध्यास्ते नरवाहनः ॥५॥ 
तस्य तत् पुष्पकं नापर विमानं कामां महव । 

६] वीर्येण विजितं भद्रे तेन यामि विहायसा ॥५॥ 
मप सज्ञातरोषस्य युखं टु पेथिलि । 

७] प्रपतन्ति परिभ्रष्टः स्वमूर्ता दिश्चो दश्च ॥६। 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र पराहतो बाति शङड्ितिः । 

१२। दीप्ताः शिशिरं मं भयात् सेपद्यते रविः ॥७॥ 
निष्कम्पपत्रास्तरवो नश्च स्तिमितोदेकाः। 

१२] भवन्ति तत्र यत्राह तिष्ठामि बरबणिनि ॥८॥ 
१. भ च-सापश्ना | 

३. भ च--ज्नता। 

४. भ--वेमाघ्रः। 
५. भ च- विनिर्जितः | 

६. कं रा-सहमूताः। 

७. अ - याति। 

८. भ च-शिशिरांश्युष्व | 

९. अ~ स्वमितोदकाः 

[६ 

[७ 

[८ 

[९ 



आरण्यकाण्डम् ५३ । १८ ॥ 

मम पारि समुद्रस्य लडका नाप महापुरी । 
१९] सम्पृणां राक्षसेधीरे रिन्द्रस्येवा परावती ॥९॥ 

पाकारेण समृद्धेन पाण्डुरेण विराजिता । 
१५] हेपकष््यान्तरा रम्या वैडय॑मणितोरणा ॥१०॥ 

हस्त्यश्वरथसम्पूणां नानातूर्थनिनादिता । 
१६] सर्व॑करापफतेटतेरदानेरूपश्चोयिता ॥१२१॥ 

तत्र सीते वसन्ती ठं राजपुत्रि मया सह । 

१७] न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणापनिन्दिते ॥१२॥ 
भुज्ञाना पानुषान् मोगान् दिव्याश्च बरषणिनि ।' 

१८] न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः ॥१३॥ 
स्थापयित्वा पियं पुत्रं राञ्ये दशरथेन वै । 

१९] मन्दवीयतरः पुत्रो दृष्टैः प्रस्थापितो वनम् ॥१५॥ 
तेन रि चरष्टराञ्येन रामेण गतचेतसा । 

२०] करिष्यसि विश्ारक्षि कृपणेन तपस्विना ॥१५॥ 

सराक्षसमतां रावणं स्वयमागतम् । 
२१] न मन्मथश्चराविष्ठं पर्यारूयातुं त्रमहसि ॥१६॥ 

प्रत्याख्याय च मां मीरु परितापं गमिप्यसि। 
२२] पद्राभिह॑त्येव पुरा पुरूरवसमुवेशी ॥१७॥ 

एवमुक्ता तु वेदेही करुदरा रक्तान्तखोचना । 
२३] अव्रवीत् परुष वाक्ये रवरणं राक्षप्ताधिषम् ॥१८॥ 

ट कैममब-्ृदन) 
२.राठुअत्रममच-विराजता। 

३. म -°स्पशाभितेः । । 

8 क 1 

५. कं राड भअ बरम--ष्शटः | 

६. ठ व--°हन्यव । म~ °हतेव | 

(१४ 

[१५ 

[१६ 

[१७ 

१८ 

(र 



२५५६ वारभीकीय-रामायणम् 

कथं वेश्रवणं देवं स्वैभूतनमस्छृतम् । 
२४] भ्रातरं व्यपदिश्य तं पापं कर्तमिहेश्छसि ॥१९॥ [२१ 

अवश्यं त विनश््यनिि सर्वे रावण राक्षसाः। 
२५] येषां त्वं कर्कशो राजा दुबद्धिरजितेन्ियः ॥२०॥ [२२ 

अपनीय श्षचीं मार्या शक्यमिन्द्रस्य जीवितु । 
२६] न तु रामस्य वै मायांभपनीयौस्ति जीवि ॥२१॥ [२३ 

जीवेच्चिरं वजधरस्य हस्ता- 
च्छचीं पधृष्योपरतिरूपरूपाम् । 

न मादृशीं रावश धषेयिता 
२७ जीवेद्धि शोकान्तरगोऽष्यमर्त्यः ॥२२॥ 

भ्रियमतित्रिपुटां विहय रोर 
द्िजदरेपदेवगणान् प्रषथ्य सस्ये । 

यमविषयमतो गपिष्यकि तवं 

२८] धुवाह ठक्ष्षमणपायकेः प्रदीपैः ॥२३॥ [पर 
इव्याब रामायये आररयकीण्डे सीतावाक्षयं नाम 

त्रिपन्वाशः सर्गः ॥५१॥ 

१. भ च-त्वमपकतु० | 

2. अ विनश्यन्तु | 

३. उ--मपनीयासि । 

श. रा अ- जीवितुम् । 

९५. रा--प्रविष्टा प्रतिरूपरूष्यम् । 

९. 

७, 

€. 

४ 

भ च~ रक्षस, 

भ ख--पि मस्ये! 

भ च-रेव्रो। 
ठक म--°मतो। भगत । 

१०. भख नास्ति 

११. कैरारकम म ब~--नास्ति। 



[१-५५] = [चतुःपश्वाशः सगः] = [ दा-५५] 

सीताया वचने श्रुत्वा दशग्रीवो प्रहाबलः । 
१] हेत्तेन हस्तं निष्पिष्य चकार सुमहद् वपुः ॥१॥ १] 

६उ] स परेथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे कुपितो भृशम् । 
८उ] उन्मत्ते न श्रुते मन्ये मम वीर्यं त्याऽतुलम् ॥२॥ [२ 

उद्रहेयै च बाहभ्यां मेदिनीमम्बरोपरि । 
९] प्रपिषेयं समुद्र च परत्यु हन्यां रणे स्थितम् ॥३॥ [३ 

अरकं रुन्ध्यीं शरेस्मीक्ष्णेभिन्द्रामपि पहीतलम् । 
९०] ामरूपिणमुत्सिक्तं पश्य मां कामचारिणम् ॥४॥ [४ 

एवमुक्ता तु वैवेहीं रावणस्य शिखि । 
११] शुद्धस्य ररि पर्यन्ताद् रक्त नेत्रे बभूवतुः; ॥५॥ (५ 

तच सौम्यं परित्यज्य भिश्ुरूपं स राक्षसः । 
३] खरूपं कारूपाम भेजे वैश्रवणानुजः ॥६॥ [६ 

स रक्तनयनः श्रीमांस्तप्तकाथचनकुरडलः । | 
१२] दक्ास्यः कार्मुकी बाणी बभूव क्षणदाचरः ॥७॥ [७ 

१, कैरालब्रवम--ह्ते। 

, कैरालम्न ब म~-विनिधिष्य । 

, कैराललअमम खं-°म्वरेपि च। 

कैरालम्न ब म--0अकरथ्याः। 

ल भ्र ब म--कामसूपिणम्। 

, कैल अब म--शिखिप्रमां। 

रा-शिखिप्रम । 

$ भ श--प्रिपरयैन्ते। 

4 > € ‰ ७ 

० न ~ = 9१, भणण ण क 
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स परित्राजकच्छग्रं महाकायो विहाय तत् । 
२] प्रतिपेदे खकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः ॥८|॥ [८ 

सं रक्तनयनः करोधान् जीमूतनिचयैपरभः। 
१३] रक्ताम्बरधरम्तस्थो सीरत प्रक्ष्य मेथिलीम ॥९।॥ [९ 

स तापसितकेश्ञान्तां भाखंरोल्कापभामिव । 
१.४] वसनाभरणोपेतां प्रत्युवाचाथ रावणः ॥१०॥ [१० 

तरिषु लोकेषु विख्यातं यदि भतीरमिच्छसि । 
प्त] मामाश्रय वरारोहे तवाहं सदशः पतिः ॥११॥ [९१ 

राज्याच्च्युतमेसिद्धार्थ रामं परिमितायुषम् । [१३ 
२०] कैगुणरनुरक्तासि मूढे परिडतमानिनि ॥१२॥ [१४ 

यः खयो वचनाद् राज्यं विहाय ससुहृलनम् । [९४ 

२१] अस्मिन् व्याकानुचरिते वने वसति दुमेतिः ॥*३।। [१५ 
१६] मां मजस चिराया शछछाध्योऽहं तव संश्रयः । 

नैवायासं कचिद् भ्र खष्स्यसे त्वं विना पियम् ॥९५।। [१२ 
१७] त्यज्यतां मानुषो भावो मयि सेहो निपात्यताम्। [९रप् 

२२उ] इत्युक्ता मैथिलीं वाक्यं भियाहौ प्रियवादिनीम् ॥१५॥ [१६१ 

१. अ-- 0 त्राजच्छ्यन् । 

कौराल ब म--<कष्छद्मा। 
कैराभ्मम म च-सरकनयनः। 

ख अ ब म--0लश्यसप्रभः। 

म--भीरन्न । 
कौराग्र भ ख--मास्करोक्का० । 
ड ब---मायाभ्य)। 

ॐअ अ--समाश्य। 

म ल--राज्यश्युत० । 
८ म ख--ग्याडामु° | 

६. भर भ--स्वजताम् । 

ॐ र ® & ¢ 

9 



२६३] वामेन सीतां पम्माक्षीं मूधैजेषु करेण सः । 
२७४ ] ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना ॥*६॥ 
२८३] तं दृष्टा गिरिसङ्काशं तीक्ष्णदंष्ं महाबलम् । 
२९्] पराद्रवन जातसन्त्रासा भयात वनदेवताः॥।१७॥ 
३१] स तु मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्रनः। 

३२१ ] प्रत्यरश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ॥१८॥ 

आररयकारडम् ५.४ । २५४ ॥ 

३२३] ततस्तत्परुषैवोक्यैरभिग्मन दशाननः । 
३३ ] अदङ्कनादाय वेदेदं रथमारोपयत् तदा ॥१९॥ 
३५३] सा गदहीता विचुक्रो्ष रावणेन मनखिनी । 
३५ ] रामेति सीता दुःखातो रमे दरं मैते वनम ॥२०॥ 

तामकामां सुदुःखातौ पन्गेन्ध्वधूमिव । 
प] बेष्टमानां परिष्वज्य खमुत्पपात रावणः ॥२१॥ 

३५३] ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा । 
मन्द मन्दमथोवाच क्िप्नचित्तेव चातुरा ॥२२॥ 

३६] हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तपमसादक । 

३५१ ] हियमाणां न जानासि रक्षसा पापकमेणा ॥२३॥ 

प्र] जीवितं सुखमर्थाश्च धर्महेतोः परित्यजन् । 
३८३] हियमाणामधर्मेण धां राघव नै पयसि ॥२५॥ 

0 

रा-तथा । 

भ ख~ गृहीतापि शुक्रोदा । 

खम्भ म--राम बुरे गतं। 

भ ख~--परित्यभेः। 

भ ख-नमां। 

भ य~-नास्तिः 

२५९ 

(१७ 

[१८ 

[१९ 
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ननु रामाषिनीतानां षिनेताऽसि परन्तप । 
३९] कथं चेवंबिधं पापं नानुशासंसि राक्षसम् ॥२५॥ [२९ 

४०१ ] न तुं सद्योऽपनीतस्य इश्यते कर्मणः फलय । 
प] कलि हन्तो भवेद्यत्र सस्यानामिव पक्तयः॥२६॥ [२७ 
फ] स कम ढृतबानेष शलोपहतचेतनः । 

४० उ] जीवितान्तकरं घोरं रामाद मनसाऽऽप्स्यसि ॥२७। [२८ 
हन्तेदानीं सकामाऽस्तु कैकेयी सह बान्धवैः । 

४१] हिये ऽह धर्मकामस्य धर्मपनी चिराय पै ॥२८॥ [ २९ 
आमन्त्रये जनस्थानं कणिकारांश्च पुष्पितां । 

४३] कमं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः ॥२९॥ [३० 
दैवतानि च यान्यस्मिन् वने विविधपादपे । 

४७] नमस्करोम्यहं तेभ्यो भरः शसत। मां हृताम् ॥३०॥ [३३ 
यानि कानिबिदप्यस्किदि सश्वानि स्वानि निवसन्ति हि। 

¢ @ ॐ ॐ @& ‰ @& 

८ 

११. 

भम च-नामा०। 

कतै राभ ब विनीता । 
भ्वादिस्वमार्ष॑ष् । 

भम च-वु। 

लब म-कारेन तस्य दश्यभ्ते। 

ष म--पङ्कयः। 

ल ब म--हतेदानीं । 

ल म-शिये ह । भ-हियेव 
,ब--हियेयं । 

ह--नास्ति । 

, अ श--भतः परमधिकः पाठटः- 

दण्डके एवां शिखरिणं वन्दे प्रभ्रवण गिर । 

इससारससपुषटां वभ्वे गोदावरीं नदीम् । 

भश्च--वे शंस । 
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४८| सर्वाणि क्षरणं यामि मृगपक्षिगणानपि ॥३१॥ [ ३४ 
हियमाणां प्रियां भाया प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् । 

५१] विवक्षां मां पतो सीतां रावणेनेति श्ंसथ ॥३२॥ [३५ 
विदित्वांऽपि महाबराहुरमुत्रापि महामनाः । 

५२] आनयिष्यति विक्रम्य वैवसखतग्रहादपि ॥३२।॥ [२६ 
इमं मम यथातच्स्वं जायो हरणं त्वया । 

1९] रामर््मणयोः क्षिप्रमार्यातव्यमशेषतः ॥३४॥ [४१९ 

रावणो नाम दुबुद्धी राक्षसो धनदानुजः । 
ष] सीतां हरति दृष्टात्मा तजर प्रतिविधीयताम् ॥३५॥ [प 

हस्ये रामायणे आरण्यैकाण्डे सीताप्ररापो नाम 

खलतुःपञ्ना्कोत्तमः स्मः ॥५४॥ 

१. भ च-विदित्वा मां । 

२. भ ख-नस्ति। 

३. अ सीताहरणप्ररापो । 

भ च~ सीताप्रमाथे सीताप्रराष्ले । 

७. कंरालवबम म ख--करिति। 



-५९]= [ पञ्चपञ्चाशः सगः ] =दा-५०] 
प] ततः पवतकूटाभस्ती्ष्णतुरडः खगोत्तमः । 

८ उ] वर्नं प्रतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम् ॥१॥ [२ 

दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रयः । 
५ ] जगरयुनौम नाम्नाऽहं गृद्राजो महाबलः ॥२॥ [३ 

राजा स्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 
१२] लोकानां च हिते युक्तो रामो दशषरथात्मनः ॥३॥ [४ 

तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्री यश्चखिनी । 
१३। सीता नाम षरारोहा यां वं हतुपिरेच्छसि ॥५॥ (५ 

कर्थं राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामरशेव । 
१६] रक्षणीया विशेषेण परदारा महायक्षः ॥ ५॥ [६ 

१९१ ] निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमरिंनीम् । [जप 
प ] मया साम्ना प्रोच्यमानो यदि सीतां न त्यक्ष्यसि ॥६॥ [प 

१५३] इन्तादिव फलं पङ् पातयामि रथोत्तमात् । [ष 

१६ ] न तव् समाचरेद् वीर यत् परस्तु विगदेयेत् ॥७॥ [प 
१६] यथाऽऽत्मनस्तथाऽन्येषां दारा रक्ष्या विशेषतः। [७ 

प ] आत्मानयुपमां त्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् ॥८॥ पि 

१. कैराल म ब म--सत्यसंस्तवः। 

२. म--ईतुमिहेष्छसि । 

ह. म्न ब--महायशाः । 

भ च~--महषत्मना । 

४. अ--०मिमर्षिताम् । 

ल ब म--०मर्षिनाम् । 



९७] 

९८] 

१९] 

२०| 

२१] 

२२ 

२४] 

२५. 

२६] 

आररयकाश्डम् ५५ १७ ॥। २९३ 

कामं स्वभावो यो यस्य न स शक्यः प्रमाजितुम, 
न हि दुष्टात्मनामार्या निवसन्त्यालये चिरम् ॥९॥ (११ 
अर्थवा यदिवा कामं नष्टं शासेप्वनागंतम् । 
व्यवस्यन्ति बरात्मानो धर्म पौलस्त्य धर्मतः ॥>०॥ [८ 
राजा धर्मस्य कामस्य द्रव्याणां चोत्तमो निधिः। 
धर्म शुभं वा पापे वा राजमृलं प्रवतेते ॥*१॥ [९ 

पापसखभावश्चपलः कथं तं राक्षसाधमः । [१०पू 

तस्मान् नाहैसि सप्रप्तुमिमां सीतां यक्षखिनीम ॥१२॥ [पि 
विषये वा पुरे बाऽपि तव रामो पहावरलः। 

नापराध्यति धमात्मा कथ तस्यापराध्यसि ॥१३॥ [१२ 
यदि बरुपनखीहेतोजनस्थानगतः खरः । 
अतिद्र॑त्तो हतः पूवी रामेणाह्धिष्टक्मणा ॥१.५॥ [१३ 

अत्र ब्रूहि यथासत्यं को नामास्य व्यतिक्रमः 
यस्य त्वं लोकनाथस्य भार्या हर्तुमिच्छसि ॥१५॥ [१४ 
क्षिप्रं विसृज वैदेहीं मात्वा घोरेण चक्षुषा । 
दहेद् दहनभूतेन रक्षमिन्द्राशञानियेथा ॥१२॥ [१५ 

सपेमाश्षीविषं बद्धं वस्रान्ते नावबुध्यसे । 
ग्रीवायां प्रतिसंयुक्तं कारपाक्च न पश्यसि ॥१७।॥ [१६ 

~~~ ---------~-----"---~---~~---~-~--- ~~~ ~~ - यः ~ न न ~ 

म-शासखेषु नागतं । 

भ च--द्यु्धैणस्शे । 

कैरालम्नव म-भनिवृत्तो । 
भ च--सम्वै | 

भ अ--रामस्य । 

म--ष्यतिक्रमः । 

कै रा-क । 

म म च-नावबध्यसे। ‡ ॐ ~ % ‰ ^ ~ 
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भारः स सम्यग् हर्तव्यो भारो यो न विषादयेत । 
२७] तदन्नथुपभोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम् ॥१८॥। [१७ 

यत् करत्वा न भवेद् धर्मो न कीति्नं यश्चो भुवि । 
२८] शरीरतो भवेर्त्क्म कथ प्राह्स्तदाचरेत ॥१९॥ [१८ 

षष्टिविधसहस्राणि मम जातस्य रावण । 
२९] पितृपैतामहे राज्ये यथावदनुतिष्ठतः ॥२०॥ [१९ 
प] नश्रुते न चमे दृष्टं परदाराभिमर्षणम् । [पि 

वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी रथस्थः कवची शरी । 
३०] असन्त्यज्येह वैदे कुशली त्वं न यास्यसि ॥२१॥ [२० 

न शक्तस्त्वं बलाद्धर्तृ वैदेहीं मम पर्यतः । 

३९] हेतुभिरन्यायसंयुकतैमृदो वेदश्रुतीमिव । २२॥ [२१ 
युध्यस्व यदि वीरोऽसि मुहूत तिष्र रावण । 

| शयिष्यसे हतो भूमौ यथा भ्राता खरस्तव ।॥२३॥ [२२ 
असत् संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः । 

पर] न चिराच् चीरवासास्त्वां रामो युपि वधिष्यति।।२४॥ [२३ 

किंतु श्क्यं मया कर्तु गतौ दरं नृपात्मजौ । 
फ] क्षिप्रं त्वै नश्यसे नीच तयोभ्राजोम संश्चयः।।२५॥ [२४ 

-------------- --- ---- ------~--~--------~-~ ~~~. 

कौरालमम ब म~-सस्यस्य। 

कराम च--यो भारो, 
अभ च--तवन्न नृप भोकभ्यं । 

„ कैरालममवम-भवेदधमेः। “शारीरस्य भदेस्छेवछः, इति वुः» पाठः| 

म भ~ भवेद्धर्मः । 

भ च-न संस्यस्येह । 

भ च~ 0क्तेः यहो । 

मद्रे । 

% ‰% € ‰ 
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न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि निशाचर । 

प] सीतां कमख्पत्राक्षीं रामस्य पषिषीं पिया ॥२९॥ [२२ 
अवश्यं तु मया कार्यं भियं तस्य महात्मनः । 

7३] जीषितेनापि रामस्य तथा दश्षरथस्य च ॥२७॥ [२७ 

तिषठ तिष्ठ दक्शग्रीव मुहूत पश्य मे बल्य् । 
युद्धतिथ्यं परदास्यामि यथाप्राणं निज्ञाचर । 

प्र] सीतां सन्त्याजयिष्यामि स्थिरो भव सुदुर्मते ॥२८॥ [२८ 

इत्यार्षे रामायणे आरण्यकाण्डे सीताप्रमाथे जटायुधौकष्यं नाम 

पञ्चपश्चाद्ौतमः समैः ॥ ,९,५॥ 

१ व न ~----------------- ---------~ ~~ ~ = -- ग" ~ 

१. कैल वम अ--वयाति््यं। 

२. कैशाल ब म~ सीता प्रमाय 

अ--जरायुवाक्यं । 

३. कैरालबमम खनामि 



वि-“९] = [पटूपन्नाशः सगः] = [दा-“१। 
इत्युक्तस्य यथान्याय्यं रा्रणस्य जरायुपा । 

३२] कुद्धस्याप्रिनिभाः संख्ये विरेजुः शरद्रष्टयः ॥१॥ [१ 
स रक्तनयनः श्रीमांस्तप्काजनमूषणः । 

३३] राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममपेणम ॥२॥ [२ 

स संप्रहारस्तुयुलम्तयोस्तस्मिन महावने । 
२४] बभूव वातोद्धतयोर्मेप्रयोगेगने यथा ॥३॥ [३ 

तद् बभूवाद्रतं युद्धं शृद्रराक्षसयोस्तदा । 
३६] सपक्षयोमीस्यवतोरपहाप्वैतयोरिव ॥(८।। [ड 

ततो नाीकनाराचेम्तीक्ष्णामश्च विक्रंणिभिः। 
३७] अभ्यवषन्महाघोरेशद्धराजं महा्ररम ॥५॥ [५ 

शितानि शरजाखानि गृद्धः पत्ररथेश्वरः। 
२८] जरायुः प्रतिजग्राह रणाख्राणि सयुगे ।।६॥ [६ 

तस्य तीषष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाब्रलः । 

४० | चके।र बहुधा गात्रे व्रणीन् पतगनायकः ।७॥ [७ 
अथ क्रोधाद् दशग्रीवो जग्राह दश्च मागेणान् । 

६] मृत्युदश्डसर्मान् घोरान् शतरुममार्वैमेदिनः ॥८॥ [८ 

ह म्--वातोहतयो० । 

भ च--0राक्षसयोगरैषे । 

भ--विकर्षिभिः। 

रा-- ब्रह्मन् । 

भं च-पत्गसत्सः | 

अ--रृस्युदण्डकरान् । ` 
भ च-रृष्युदण्डोपमान् । 

कैरालम ब म--ममौणि भेदिनः । 

ॐ 2 @ ‰% & 
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स तेर्बाणेमहांवीर्यो सक्मपुंखैरजिह्यगैः । 
प] तरिमेद निरिते पेरिर्द्धं तीक्ष्णैः शिलारितेः ॥०॥ [२ 

४१ ] ततोऽस्य सक्षरं चापं मुक्तामणिषिभूषितम् । [११प् 
प] पक्षाभ्यां स महातेजा बभञ्ज पतगेश्वरः ।*०॥ [र 
प] तस्या्रिर्र्षं दिव्यं रावणस्य(थुदश्चनम् । ह. 

४.४३] चरणाभ्यां महातेजा बभञ्न सुमहाबलः ॥ [१९ 
प्त] सारथि च रथोपस्थात स जघान नखाङ्कः ।|११॥| [प 

५८यपू ] काचनोरछ्छदान हत्वा पिज्ञाचवदनान खरान्. [१९ पू 
प] पृणेचन्दरभतीकाशं छत्रं तस्य न्यपार्तियत् ॥१२॥ [१८ पृ 

४९ उ] मणिरेमविचिन्राद्गं वभञ्ज स महारथम् ॥१३॥ [१७ उ 
ततश्चं तं परबलमानभञ्जनं 

मुरासुरेः समरमुखेष्वनिजितम । 
पराजितं पतगवरेण रावणं 

५३ विसिस्मयुः सुरमुनयो विलोक्य वेत ॥१५॥ [}९ 

म च--0र्महाषेर । 

भ च-घोणेग° । 

लम्ब म-सुमहाबरः। 

कै--तथाभि० । भ--तश्चभ्रि । च--तश्चपि सशरं । 
५. लं अब म-नास्ति। 

६. केरल अ ब म-काञ्जनरथण्छदुन् । 

अय मूखशटतपारस्येवापभंशोऽवभाति । 

„ ल ब--ग्यपात्यत् । 

८. भ च~-ततस्तु । 

६. भ च--वीक्ष्य। 

१०. भ ख-खखरभूरचा जनाः । 

4 
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अभिष्टुवन् पतगवरं थभा गिरः 
सुदुष्करं कमं कृतं त्वयाऽदुभुतम् । 

प्रभासितो द्विजवरराजसन्तमो 
९.४] व्यवस्थितः पुनरपि युद्धनिर्थेये ॥१५॥ [ष 

इस्यर्षिं रामायणे आरण्यकाण्डे जटा्यद्धं नाम 

षटुपन्नाहात्तसैः सगौः ॥५६॥ 

---~----------~-~ “~ ~~ ---~--~--~-------------- ----------~~- ~ ज्म 

वीराय ब म--जभिष्टुतं । 
अ म~ गिरेः) 

भ ख--प्ररौसितो । 

भ ख-युदनिश्रयः । 

भ ख-रामायणे महर्षिवाश्मीकिविरचित ` 

अ--जरायुरावणयुदधं । 

कैेरालबमम च-नस्तिः क. 



(अ-५,७] = [सप्पञ्ाशः समैः] = [दा-५१ ] 
स भप्रधन्वा विरथो हताशो हतसारथिः । 

` ५१] अङ्केनादाय वरदेहीमुत्पपाताश्र रावणः ॥ ५ ॥ [२० 
अथ तां नेतुक्रापस्य राव्रणस्यातिक्रोपतः 

५७-रे | जश्रयुरत्रधरीद् वाक्यमिदं न्यायाधैसेवुतम ॥२॥ [२३ 
८३ अल्बुदधे हरस्थेनां वधाय खनु रक्षसाम ॥३॥ [२४ 
५१] यता समित्रन्धुस्लं सत्रलः सपरिच्छदः [२५ ष् 
\] यमस्य लोकं बाणान रामस्य शरखगिडतः ॥४॥ [प 

५.३, वरिषपानं पिवस्येतत् पिपासित इवोदकम् ।५॥ [२५ उ 
बद्धस्तं कालपाशेन ई गतस्तस्य पो्ष्यसे । 

७| बन्धाय वडिशं गरृद् सामिध जलजो यथा ॥२॥ [२७ 
न हि जातु दुराधर्षो पपरसेतुः प्रधषणाम् । 

९] सीतायीश्वाश्रमप्यास्य रातैवो मैरिप्यति ॥७॥ [२८ 
१. भ च--° त्पपात्ताथ । 

२. कै भे च--अतः परमधिकः पाडः- 

त त्वरन्त निधायाङ्के हरत जनकारमजां । 

गृच्रूराजः समुत्पत्य जटा्युरिद मव्रघीत् ॥ 

वश्नधस्परीवाणस्य भार्या रामस्य राण । 

के-पुस्तके पाड्व भागेऽय पाठः कोरा न्तरादिवोतरष्य बिन्यस्तः । 
६, भ च-जतः परमाधिकः पाठः-- 

सपुत्रमित्रवधस्स्वं सव्रलः सपर्च्छिदुः । 

७. क्षै रा--यदु | 

कैराल म्न ष म~क गतस्स्वं विमोक्ष्यसे) 
अ--प्रधपंणम् | 

भ च--धषेणां चाश्र० । 

म च~-राघवो मष॑यिष्यतः । ^ @ ~^ 
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४१य् ] हत्वा व्रा हरते श्रः शेते वा निहतः परैः ॥ ८ 

१२ उ] नचिराद् रघुश्ादूलः स त्वां पाप हनिष्यति ॥>॥ [प 

परीतक्रारो हि रुपा यत् कमर परतिपद्यते । 

१८] वरिनाश्चायात्मनोऽधर् प्रतिपन्नोऽसि कमन्रर्त् ॥१८॥ [३९ . 

पापानुबन्धो य्य स्थात् कर्मणः को नु कमं तै । 

१९] कुर्वीति लोरकौधिपतिः स्वयंभ्रभंगवानपि ॥११॥ [३२ 

अनुबन्धमजानन्तः कमणाभविचक्षणाः [रपू 

समित्रवान्धर्वजनाः सामात्याः सपरिच्छदाः। [२९८पू् 
\९] क्षिपमेव विनश्यन्ति तथा त्व विनरिष्यसि ॥५२॥ [२६ 

एवमुक्ता शुभे वाक्य जरायुस्तस्य रक्षसः ॥ 

२१] निपपात भशं पृ दशग्रीवस्य बीयेवान् ॥१३॥ [३३ 
स विनु्नैः नखैस्तीक््गे षिचचांं समन्ततः । 

२३] अवरूढो बरारोरैथेथा स्यादुदृष्टवारणंः ॥१५॥ [३४ 
न... --.~--~----~---

-"----------- “--------- ~---------> न> 

१. भ च-जतः परमाधिकः पाठः- 

तस्कराचरितो मार्गो नेष वीरनिपेवितः । 

भ च-परीतकारपुरूषो । 

कै रा म--प्रतिपा्यते । 

अत्र “कम तत् इति युञ्यते पाठः । 

कैरालन् व म--यस्यास्य । 

लभ च--कृत् 

म च-कुयौक्लोकस्याधिपातिः । 

कैराव म-समन्त्रिबाग्धवा जाताः । 

ल म~ समिश्रबाम्धवा जाता; । 

६, रा--रक्षकः। 

१०. कैरालम्म ब म--वितुण्डो। 
११. कैराखम ब म--स्तस्य पृह। 
१२. केरालयञ ब म--नस्ति। 

& @ ¢ < & ® & 
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स विदार्य नखैस्तीष्ष्णेस्तस्य प्रप्रं समन्ततः । 
२५] केशां श्चोन्पाटयामास नसखपक्षमुखागुधः ॥१८।! [३५ 

स तथा ग्रद्धराजेन श्िञयमानो पुदमुहुः । 

२६] अमरषीन स्फुरितोष्रश्च स भराकंपत राप्षसः॥१६।। [३४ 
तां परिष्वज्य वैदेहीं बामेनाङ्न रावणः। 

२.७] तलेनाथ जघ्ानार्तो जगायुषमपर्पणपर ॥१७।। [३७ 

तस्य ऋद्धो दशग्रीवः सीतामुत्छज्य बीयवान् । 

२९] मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च जटायुषमपोधथयन् ॥*१८॥ [४० 

तयोमुदहतं संग्रामो वभ्रूवातुखवी्ययोः । 

३०] राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च ॥१९॥। [५१ 
तस्य व्यायच्छमानस्य राप्रवा्थे स रावर्णः । 

३१] चैक्षौ तुरं च पादौ च खद्रमुद्म्य चिच्छिदे ॥२०॥ [४२ 
स कछिमपक्षः सहसा रक्षसा रौद्रक्मेणा । 

३२] निपपात ततो खद्धो धरर्यांमस्पजीवितः ॥२१।। [५३ 

९. 
२. 
२. 

कैराखस व म--नास्ति। 
म च--स्फुरितोष्ठद्च । 
भ च--अतः परमधिकः पाटः-- 

विददार खगेन्द्रोऽसो राक्षसेन्द्र भुजाम्खगः । 

हृदय च नखेस्तीक्ष्णदौरयामास पक्षिराट् ॥ 

लोचनानि महावी्यश्चर्च्वाघातेर्विंदरारयन् । 

आयुधान्यपि चिक्षेप खगेन्द्र सर्वतोदिशं ॥ 

गतास्ाणि शरीराणि चकार च नखः खगः । 

चरणेश्च नखेश्चैव वदनेन तु रावणम् ॥ 
जघान बहुधा क्रुद्धो जटायुर्विहगाधिपः । 

म-- नास्ति । 

सम--पक्षतुण्डो च पाद् । 

म--पक्ष तुण्डं च पादौ । 
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ृष्रा निपतितं मृमो क्षत्रं जरायुपम । 
३३] अभ्यधावत व्देटी स्ववन्धुपिव दुःखिता ॥२२॥ [#४ 

त नीठजीमृतनिकाशवण 
मुपागडुरोरस्कमुदारवीयैम । 

ददद लङ्काऽपिपतिः प्रथिव्यां 
३.५] जटायुषं शान्तमिवाप्रिदावम् ।॥>२॥ [५५ 

ततस्तु ते पत्ररथ परीतटे 

निप।तिते रावणवेगनिभितम् । 
पुनः परिष्वज्य राक्िप्रभानना 

३५ म्रोद सीता जनकात्पजा तदा ॥२५। [४६ 

इत्यार्षे रामायणे आरण्यकाण्डे सीताम्रमाथे जटाथुवभ्रो नाम 
सक्षपन्नारौः सगः ॥ ५७ ॥ 

१, कैरामम च--जारयुवधो। 

२. कराल यमम च--नास्ति। 



व-“८]= [ अष्टपञ्चाशः सगः ] =दा--५२) 
तमल्पजीषितं भ्रमो क्षता जटायुषम् । 

१] ददश शृद्धाधिपतिं समीपे राघवाश्रमात् ॥१॥ 
सीता तारापिपमुखी रावणेन समीक्ष्य तमे । 

८] शृदधराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता ॥२॥ 
निमित्तलक्षणं ज्ञानं ज्ञानिनां शरदर्नम । 

५] अवयं पु दुःखेषु नराणां प्रतिदृश्यते ॥२॥ 

न नूनं रामं जानासि महद्व्यसनमात्मनः-। 

९०] तवेव नूनं काकुत्स्थ अनथाः सहर्चारिणः ॥५॥ 
असकृद् राम रामेति तथा लक्ष्णम इनाम । 

[१ 

[२ 

[४ 

[५ 

९१] आक्रन्दमनां सन्त्र्तां रिनरीं वा वनान्तरे ।५५॥ [२ 

तां छिश्यमोनाभरणां वरिवणेवदनां पुनः । 
१२] अभ्यधावत वैदेहीं रावणो राक्रसापिपः॥2॥ [१२ 

कराम ब म-समीक्षितम्। 
भ च-निमिस । 

भ च-गाङ्कन । 

ल ब-सुरदश्चनम् । 

म--सुरदशिनम् । 
रा नाम । 

केरारमनवब म--तथैव। 
भ च~-सगवरिणः । 

८. 

£ ॐ ॐ 5 

के रा--ङ्किन्नरी घ । 

भ च~ङ्किशटमास्याभरणां । 1/4 [१ 

भ ख--रक्ष्मणमङ्गना । अक्रन्दमाना संन्रस्ता किष्चरीब | 
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पादपेषु च सज्ञन्तीपालिइन्तीं महाद्रुमान् । 

१.३] मुज सुशेति बहशः क्रोशन्तीं कुररीमिवं ।॥७॥ [१३ 
एकां क्षामस्वरां दीनां रामेण रहितां तदा । 

१.४] र्व पतिस्तां केशेषु जग्राहान्तकसननिभः ॥८॥ [१५ 
प्रथपितायां वैदेह्यां बभूव सचराचरम । 

१८1 जगव सपेमम्यादं मर्ता तमसादरतम ।।॥ [९५ 
दृष्ट्रा सीतां परामशंदीनां दिव्येन चक्षुषा । 

१७] कृतं कार्यमिति श्रीमान् व्याजहार पितामहः ॥*०। | [९७ 

हृष्टाश्च परमपभीता आसन्. स्वै महषयः । 

१५] दृष्टा सीतां परामृष्टां दण्डकारसयवासिनः ॥११॥ [९८ 

वदन्तीं राम रामेति रुदन्तीं खक्ष्मणेति च । 

१८] जगामाकाङ्चमादाय रावणो राक्षसाधिपः ॥९२॥ [१९ 

खस्ताभरणसवाी ङ्गी पीतकोशेयवासिनी । 
१९] राजपुत्री रराजाथ विद्युव् सौदामिनी यथा ॥९२। [२० 

उद्धूतेन च वस्रेण तस्याः पीतेन रावणः । 
२०] अधिकं परिवश्राजं गिरिर्दीप्र इवापमिना ॥१८।॥ [२५ 

रा-कुररीरिव । 

भ च--वने । 

अ ख-जीवितान्ताय । 

भ ख--अम्धन । 

0. 0 0 के रा ल म~ परामृष्य दीनां । 
अ--पराख्ष्टा दीनां । 

भ च~ नस्ति । ॐ 

ॐ. म य~ नीरुमघावृतोज्ाजत 



अआरर्यकार्डम् ५८ । २२ ॥ ७५५ 

तस्याः कुसुमगन्धीनि ताम्राणि सुरंमीणि च) 
२३] पश्पत्राणि वैदेह्या अभ्यकरीयैन्त रावणम् ॥१५॥ [२२ 

तस्यास्तद् विमलं रक्तरमाकारे रावणाङ्कगम् । [२४ 
२५] बभासे जलदं नीलं भिचा चन्द्र इबोदितः ॥१६॥ [२५य् 

सुखारं सुकेशान्तं पदमपत्राभमव्रणमें । [२५ 

पप] रुदितस्यापमरष्टाघं चन्द्रवत् प्रियदश्नम् ॥१७॥ 
सुनासं चारुताम्रोष्माकाशे कनकप्रभम् । [२७ 

फ] राक्षसेन्द्रसमाधूतं तस्यास्तद् बदनं शुभम् । 

प] शुशुभे न विना रामं विननक्तपिवोदुपः ॥१८॥ [२८ 
सा हेमवणौ नीर्ख ङ़ं मैथिली राक्षसाधिपम । 

२६] शुशुभे काञ्चनी काश्च नीरं मणिमिवाश्रिता ॥*९। [२९ 
सा पद्मगौरी नीला रावणे जनकात्मजा ॥२०॥ 

२७] विद्युद् भ्रान्ता इवाम्भोदे शुशुमे तप्तभूषणा ॥२१॥ [३० 

तस्या भरषणशब्देन वेदेष्या राक्षसाधिपः । 
२८] बभूव विमलो नीलः सघोष इव तोयदः ॥२२॥ [३२ 

ब--सुर्भनि । 

क्ैराङ अब म--राघवम् । 
ल ब म-<ममव्रज। 

भ च--अतः परमधिकः पाठः- 

इरुक्ष्णतीक्ष्णसमोरदन्तेः परभाव्भिरलङ्कतम् । 

तस्यास्तस्सुनसं वक्त्रमाकादो रावणाङ्कगम् । 

न रराज विना रामं विनारमिव पंकजम् ॥ 

रालदयमवबम--<न्व् समाभूतं । 

रा-०मिवोत्तमः। म~ <मिवोत्तपः । 

ब~ नस्ति । 

भ च~-मेषामे । 

% ‰ ‰& 

५ @ ̂ 6 



२७६ बार्पीकीय - रापायणम् 

खत्तमाद्रारय्युता तस्याः पुष्पद्रष्टिः समन्ततः । [रेषु 
२९] समाधय दशभ्रीवं पुनरेव व्यश्ीयैत ॥२३॥ [३४२ 

३०य् ] सा तु रावणवगन समाधूता समन्ततः । [३४पू 
अभ्यवर्भेन पुष्याणां दरषवश्ररणानुनम ॥>५॥ [३५ पू 

३१] तनुपटटवरक्ा मा नीगाद्गं राक्षसेभ्वरम । [३१पू 
भरषणविवियः सा तु राक्नसेन्द्रमशोभयत । [प 

प] नघ्षतरमात्या विमत्मा मेर नगमिवोत्तमंम।२५।, [३५ 

तस्यास्तान्यग्निवरणानि भ्रषणानि महीतले । 
३५] सप्ोपारयवकी्यन्त उल्का भ्रष्टा इवाम्बरात ॥२२॥ [३८ 

चरणान्नपुरं शरं देयाः पावकोपमं | 
प] विचुद्ररयसङ्काशं पपात मधुरसखनम ॥२७॥ [३ 

अशोभयत वेदेरी गजकश्षेत्रं काञ॑नी ॥२८॥ [३१ 
7२] तां महोर्कामिवाकाशे दीप्यमानां खतेजसा । 

भ] जहाराकाशमाविश्य सीतां वरेश्रबणानुजः ॥२९॥ [३७ 
विश्षीर्णः पाण्डुरः श्री पांस्तस्या हारः स्तनान्तरात् । 

३६] वैदेशा न्यपतद् गां बे दियो गङ्गेव भर्ते ॥३०॥ [३९ 
--- ..~-~~-~--~-~- ^ ----- 

१. छ ब-नागमिवोत्तम । 

2. लख-उल्को ष्टा इ० । 

म--उक्काञ्रष्टमिवा० । 

भ स--क्षीणास्वारा इवा० । 

३. कैराल म च-पादकोलषमम्। 
७. कैरामम च--विद्युदरुय० । 
९५. रा-गजकक्षीव काञ्चने । 

६. अत्र पूवा्थस्य अंशः प्रतीयते । वस्तुतस्तु अयं पाठः तनुषह्छबरक्ताः 

इष्यादिना २५ तमस्य शोकस्य पूबोर्डन युञ्येत । 

ॐ. अ-दिषवि । 

८. कै-- मृतम् । 



आररयकार्डम् ५८ । ३९. ॥ >७७ 

उत्पातवाताभिहता श्रान्ता द्विजगणाकुखाः। 

३७] मा भैरिति विधूताग्रा व्याजद्ररिव पादपाः ॥३१॥ [५० 

नलिन्यो ध्वम्तकमत्मास्त्रम्तमीनजटेचराः । 

३८] सखीमिव निस्च्छरासाः रोचन्तीव स्प मेथिलीम्।॥ २२। [८१ 
समन्तादभिसंपत्य सिहव्याघ्रमृगद्रिजाः । 

३९] अभ्यधावेसतेदा रोषात् सीताच्छायाऽनुयायिनः।३२। [५२ 

जलपवार्दविम्तेः शरदधरुच्छितवाहवः। 
४०] सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पवेताः ॥२.५।। [४२ 

हियमाणां च वरेदेहीं दृषा दीनो दिषराकरः । 

४१1] प्रतिध्वम्तप्रभः श्रीमानासीत् पारडुरमरटल्ः || ३५॥ [४४ 

नास्ति धर्मः कृतः सत्यं नाजवं नान्ररसता । 

४२] यत्र रामस्य वरदेहीं भाया हरति रावणः ॥३९॥ [४५ पू 
इति सर्वाणि भ्रतानि गगने पयेदेवयन । [४५ 

४१] दृष्टा सीतां परामृष्टां रावणेन तपस्विनीम ॥२५७॥ [पे 
रश्तका दीनमुखका उन्मुखा मरगपोतकाः । 

प्त] उद्रीक्ष्योद्रीक्ष्य नयनंरसपाताविलेक्षणाः ॥२८॥ [२४६ 
सपरवेपितगात्राश्च ब्रवुपैनदेवताः । 

7२] विक्रोशन्तीं शशं सीतां दष्टा दुःखं तथागताम ।३९॥ [४७ 

[प १. ऊ ब--विधूताइच । ष 

कैराललव म--2भ्याघ्रमिव। 

भ ख-मनुयान्ति । । 

कराम म च-2विततै 

म-- ररर | 

अ--समप्रवेशित ०। %# ‰ ९ ‰ ~ 
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सेतीमाकुरकेशान्तां विप्रमृषएरशिरोरहाम । 
४५] जहारात्मविनाशाय द गग्रीवो मनखिनीम् ॥४०॥ [४९ 

ततस्तु सीता स्दती व्यचिन्तयद् 

विनाकृता बन्धुजनेन मेथिनी । 
अपर्यती राघवलक्ष्मणावुभो 

४६] विविर्भेवक्रा भयभारपीडिता ॥४१॥ [५० 

हत्यां रामायणे आरण्यकराण्डे सीताप्रमाथो नाम 

अष्टपञ्चादीत्तमः सगैः ॥*५८॥ 

-) शरभ च-सता० 

2२. भ--विप्रभ्रष्ट० । 

३. भअ- नस्ति । 

श~ भारण्यकाण्डे वाह्मीकीषिरचिते । 

४. कैरालबमम च-नस्ति। 

[2 



[वं-५९]-[ ऊनषषणितमः सगं: ]-दा-५९] 

खयुत्पतेन्तं तै दृष्टा मेथिली जनकात्मजा । 
प] दुःखिता परमोद्विग्ना भये महति वतते ॥१॥ [९ 

वेपमाना वटत्कायां पणचन्द्रनिभानना । 
प्र] व्यसनस्यात्मनो नान्तं पयन्ती वरबणिनी ॥२॥ [प 

विहायसा नीयमाना स्दन्ती करुणं बनात् । 
प्त] अचिन्तयद् वरारोहा दुःखे महनि र्वरत(ति?नी ॥।३॥ [प 

कथ ज्ञास्यति मे मना लक्ष्मणो वा महात्रलः। 
प्त] राव्रणस्य वशं पराप्रा मिथिरापिपतेः सृता ।॥४॥ [प 
प्र] रुरोद करुणं बाला विरापातिदुःखिता । [ष 

१ उ] रोषरोदनताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम् ॥५॥ 
२पू ] विङ्कवा रावणं सीता हियमाणेदपत्रवीत् । [२ 
प] यो हि मामु्रतस्त्रातु सोऽप्ययं प्रिनिपातितः ॥६॥ [५१ 

न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रा्रण 
३] ज्ञात्वा विरहितां यो मां छलात् चं हतुपं॑सि ।७।। [३ 
क (का 

छ म--वर्तती । वस्तुनस्तु मूले “वर्तिनी 

इति दुक्षिणास्यसम्मतः पाटो युञ्येत । 
अ~--वर्तिते । 
ब म--वरूच्छाया । | 

७. कैराल्बम भ च--वर्तती। 

५. कै रा-वहे। 

६. केराढठ ब म--विद्कवं। 
ॐ, 

८ 
६ 

५ „> 

ब म--ऽयमुद्यतस् । 
म~ विपन्रपसे । 
कौ रा म--हि रहितां । 
भ च--हि रहिते । 

१०. अ--बरात् । 
११. म--हन्तु० । 
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त्वयैव सूनं दुष्टात्मन् भीरुणा पापकर्मणा । 
८] ममापवाहितो भता मृगरूपेण मायया ॥८॥ [४ 

परमं खल वीर्य ते दृयते राक्षसाधिप । 

५] विश्राव्य नामधेय खं युद्धे नास्मि जिता त्वया। ९) [8६ 
रशं गहिते कमं कथं रला न जसे । 

७] सियोऽपहरणं नीच रहिते च परस्य च ॥१०॥ [७ 
कथयिष्यन्ति लोक्रेषु पुरूपाः कम कुत्सितम् । 

८] सृनृरसमधमिषएठं तव शोरीरर्मानिनः ।॥*९॥ [८ 
धिक ते वीर्यं च सं च यत्त्वया कथितं स्वयम् । 

%] कुलाक्रोशकरं खोक धिक ते चारित्रमीटशम् ॥१२। [९ 

कि शक्यं कतैमेवेह यज्नवेनामिधावसि । 

१०] यु्हतैमवतिषएसख न जीवन् प्रतियास्यसि ॥१२॥ [१० 
न हि चश्षुष्पथ प्राप्य तयोः पाथिवपुत्रयोः । 

११] ससेन्योऽपि समस्त्वं मुदूतमपि जीवितुम्।।*४॥ [१९ 
न त्वं तयोः शरस्पशं सोदुं शक्तः कथञ्चन । 

९२] वने भञ्वरितस्येव स्पशेममरेविहङ्गमः ॥१५॥ [९२ 
मुज मां रावणासाधोऽसाधो मुख रावण । 

प्त] बुद्धा सञ्िन्त्य शनकेने ध्यक्ष्यसि यथा तथा ॥१६॥ [प 
"~~ ~ ~ --~--~ ~---- ---~-~--~--~-----~-=---~--+ 

१. अ म--करुथयिष्यति । 

2. अ म--एुरुषः । 
३. कै-सौधीर० । 

अ-सौटीयै ० । 
म च--रौटीरमाछिनः । 

७. केअल ब म--युद्वैमेव० । 
भ ख--मुहूतैमिव । 

५. केरालथ ब म--0कैर्निक्षप स्वं। 



अररयकारडम् ५९ । २३ ॥ २८९ 

मत्मधर्षणसरुष्टो हि' सह भ्रात्रा पतिम । 
फ] विधास्यति विनाश्षं ते देश्ञाव् तेनोपमो्ष्यसे ॥९७॥ [१४ 

येन त्वं व्यवसायेन बछान्मां हर्तुमिच्छसि । 
१३] व्यवसायः स ते पाप भविष्यति निरथकः ॥९८॥ [१५ 

न ह्यहं तमपर्यन्ती भतौरं विबुधोपमम् । 
१५] उत्सहे शत्रुवशगा पाणान धारयितुं चिरम् ॥९९॥ [१६ 

१७१ ] नूनं च नात्मनः श्रेयः सेप्र्षितुं यथेच्छसि ॥२०॥ 
पप] मृत्युकाले यथा रमर्त्यो विपरीतानि सेवते । [९७ 

मुमूषूणां हि मत्यानां यत् पथ्यं तनन रोचते ॥२१॥ 
१८] पर्याम्येव च॑ करठे त्वां काटपाशावसादितम् । [१८ 

यथा चातिर्भयस्थाने न बिभेषि दश्ञानन ॥२२॥ 
१९] व्यक्तं हिररमयान् हि तवं सपर्य॑सि वने नगान । [१९ 

त्वं हि वैतरणीं मृत्यो रचितामूरमिभांलिनीम् । 
२०] खदङ्गपत्रवनानद्धामिमां द्रष्टाऽसि राक्षस ॥२३॥ [२० 

९ कैरा-°र्ेपि। 
ल--रुषटोस्ति । | 

कैराङरबमम च--० मोक्ष्यसि । |. 

३. कभ ब म--हमुमि०। 
७. ब--सृस्यो । 
५. भ च--हि। 

. 
ॐ 
८. 

, क~-चाभिभय० । 
. छ ब--स्वा। 

भ्--सपस्यामि । 

६, कराम च~-वनेचरान् 
१०. ब--रचिराञ्चुगमा० । ब~-रचिताद्युग । 

म~---रधिवाद्युगदारिनां । 

११. अ म--~बनाङ्दधा० । 

१९. अ--्रष्यसि । 
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तप्तकाचनयपुष्पं च वेदूयैपवरच्छदम् । 
२१] इक्षसे शाल्मलि तीक्ष्णर्धोरिरायसकर्टकैः ।२४॥ [२१ 

न हि त्वमीटदशं कृत्वा तस्याटीकं महात्मनः । 
२३] जीवितुं शक्ये म्रूढ विषं पीत्वेव बारिश्चः ॥२५॥ [५२ 

बद्धस्त्वं काट्पारेन दुविदीर्य॑ण रावण । 
२२] क गतो लप्स्यसे शमं सपुजामात्यवान्धवः ॥२६॥ [२३ 

निमिषान्तरमात्रेण विना भ्रात्रा महावने । 
२४} हतानि रक्षसां येन सहस्राणि चतुर्दश ॥२७। [२४ 

स कथं राघवो बीर; सर्वाखक्रुशखो बरी । 
२५] न त्वां हन्याच्छररस्तीक्ष्णैरिष्टभायीपहारिणम्॥।२८॥ [२५ 

एतचचान्यच्च सततं मेथिली रावणाडूगा । 
२६ भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥२९॥ [२६ 

तथा भह तां बहुरूपभाषिणीं 
विखापपूर्वे करूण च भाषिणीम् । 

जहार तां पापमति विवर्तं 
२७] नृपात्मजामागतदु;खवेषथुम् ॥ २०॥ [२७ 

इत्यार्षे रामायणे आरण्धकाण्डे सीताप्रमाये सीताप्ररूपेा नाम 

प्कोनषष्टितमंः समैः ॥५९॥ 
। 2 व अ 

भ ख--दुर्निषार्येण । 
अ---निमेषाभ्तर० । 

कैरालमव म--षीर। 
भं च--पुरष । 
भ-- ख विखाप । 
अ ख--- भामिनीम् । 

अ भ स--विचेष्टतीम् , 
भ अ~ नास्ति | 

कैरालखबम म च~ नास्ति 

। : 1 ष 

ॐ | 
# | 

¢ ¢ @ ^ 5 ‰% 4 



[व-६° ]= [षष्ितमः सर्गः] = दा-^५ ) 
हियमाणा तु वेदेदी कच्चिन्नाथमपःयती । 

५] ददश गिरिमृडस्थांसत बानरपुङ्कवान् ॥१॥ [१ 
तेषां मध्ये विश्ाखाक्षी कोशेयं कनकप्रभम् । 

६] उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥२॥ [२ष् 
७पू ] मुमोच याहि रामाय रंसेयुरिति मेथिली। (ग्घ 
प] एतां बुद्धि तदा कृत्वा सीता करतलोर्द॑री ॥३॥ [२२ 

सथ्रमाच्च दशग्रीवो वेदेदं नोपटन्धवान् । [३ 
१३] भूषणानि विधुन्वन्ती तेषां मध्ये वनौकसाम ॥४॥ [प 

ततस्तेऽपि विज्ञालाक्षीं नेत्रैरनिमिपरपि । 
९०] षिवे(चे न्तीं तदा सीतां दटथत्रानरषेभाः ॥५॥ [४ 

स तु रपम्पामतिक्रम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम् । 
१५] बाहुना स्दतीं श मैथिलीं राक्षसेश्वरः ॥९॥ [५ 

नहार तां सुसहो रूपिणीं मृत्युमात्मनः 

7१] उत्सङ्धनेव भुजगीं तीकष्णदण्षरां पहाविषाम् ॥७॥ (६ 
~~ ----~-~----*-¬4.---- ---------------~ --------- ----*- --- नम ~~ “ ~------------- -~----------*-~- ------ -- ०० - -० 

१. मभ च-श्रङ्गस्थान्पञ्च । 

, रामनबनबनच--ता)। 

„ शा-~ततः | 

2 

२ 
७. क्ैराल अ म--करतरोदरे । 

५. छम्ब म--विनिघ्ठन्ती । 

६. भ च--पिङ्गक्षास्ते । 
3. क्ैराल अब म--पदुभ्या०। 

अय हइयसङ्गतः पाटः । 
८. कै रा-ददर्ती । 
६. भ शं--उस्सगेनेव युजगौ तीक्ष्ण मष्ाविषं - 

ट ब म--उस्सने भुजगी ना ती०। 



२८७ वाल्पीकीय-रामायणम् 

वनानि सरितः शैलान सरांसि च विहायसा । 
१६] पयंस्तृणमतीयाय चापाच्छर इव च्युतः ॥८॥ [७ 

मरीननक्राकुं तं त॒ वरुणालयमक्षयम् । 

१] सरितः समतिक्रम्य समतीयाय सागरम् ॥९॥ [८ 
सेथरमात परिटत्तोमिः करद्धमीनमहोरगः । 

१५] वैदेह्यां हियमाणायां बभूव वरुणालयः ।१०॥ [२ 
अन्तरिक्षगता वाचः सशज्न्दारुणास्तदा । 

१७] एतदन्तं दशग्रीव इति सिद्धास्तदात्रुबन् ॥१५॥ [१० 
स तु सीतां विचेर्न्तीमङ्कनादाय रावणः । 

२०} प्रावेशयत पुरीं लङ्कां विशो मृत्युमात्मनः ॥९२।॥ [९१ 
, सोऽभिगम्य पुरीं दिव्यां भविभक्तमहापथाम्। [१२प् 

२१] निदध्यौ रावणः सीतां मयो मायामिवा्ुरीम् ।१९३। [१३३ 
२२१ ] अथाव्रवीद् दशग्रीवः पिशाचीर्घोरदश्नाः । 
२मउ] यथा मीं मस्स्त्ियं तद्रतं सीतां परयत समताम्।॥।९४॥ [१५ 
२४] मणियुक्तापवालानि वस्रारयजिनचन्दनम् । 

यद् यदिच्छैव तत्तदस्य देयमच्छन्दतोऽपि वी ।*५।५५ 
भ ख~ तिमिनक्रा० । 

म---वारिगत्तो ° । 

भ च--एतदन्तो । 
कैरालञ ब म--विवेष्टस्ती । 
भ च--रूपिणी । 

अ~ <मिवावरै । 

, क्ै-मे न पुमांस्त्री वा । 
रा-मांस्त्रीमांस्त्रीवा। 

रा-- वस्त्राणि जिनवैदुनं । 

म च-देयं मण्छन्णु० । 
१७. | च---खच | 

जो नज 

@ ‰ < % ७ 

¢ . ^ 



आरर्यकारडम & ० । २९ ॥ ८५ 

२५] यञ्च वक्ष्यति वेदेही वचनं किञ्चिदप्रियम् । 

२द६उ] अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात्तत सोढव्यं निरन्तरम् ।*६। [१४ 
२५ ] राक्षसीश्च तथोक्ता स राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् । 

२७] निर्गत्यान्तः पुरात् तस्मात् किं कृत्यमिति चिन्तयन् । 

ददशषाषटौ महावीयौन राक्षसान पिशिताशनान् \ १७) [१.८ 

२८ | स तान् दष्रा महावीर्यो वरदानेन मोहितः । 
उवाचैतानिदं वाक्यं प्रशस्य बटब्रीयैतः ॥ १८|| [१९ 

२९] नानापरहरणोपेताः कषिप्रं गच्छत सत्वराः । 
जनस्थानं हतस्थानं भ्रतपर्वे खरार्खयम् ॥१९॥ [२० 

३०] तश्रोष्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे । 
पौरुषं बलमाश्रित्य ्रासमरत्छज्य दूरतः ॥२०॥ [२१ 

३९ | बलं च मे बहुरूपं जनस्थाने निषेरितम् । 
३२य् ] सदूषणेखरं युद्धे हतं तद्रामसायकैः ॥२९॥ [२२ 

१. के भ च--ततत्रासां जीवितं प्रियम् । 

रा-्तेनासां जीवितभ्रियम् । 

भ च-निगैम्या०। 

भ च-भतः परमधिकः पाठः - 

स चिन्तयित्वा सुचिरं रावणो रातत केष, 

कैरालम व म--नास्ति। 

रा-वरान्मानेन । 

भ च--गण्छस्तु । 

ग~ वराल्यम् । 

अ च--बहुश्रतं | 

कै--सवूषणं खरं । 

^ 

९ ¢ @ ̂ ॐ % 
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प] तस्य क्रोधान्महामर्षो वीय च समवरभत । 

वेरं च मुमहन्नातं रामं प्रति मुदारुणम् ॥२२॥ [२३ 

३३] नियातयितुमिच्छामि तस्य वरैरंमहं रिपोः । 
३४१ | न हि रुप्स्याम्यहं निद्रापहत्वा संयुगे रिपुम ॥२३।[२४ 

तं चिदानीमहं हत्वा खरदूषणघातिनम् । 
३५] रामं शर्मोपरप्स्यापि धरन कग्ध्वेव निर्नः ॥२४। [२५ 
फ] मया हतस्य समे चीरवलकलधारिणः । 
प्त] वज्राद्धां भक्षयिष्यन्ति तस्याङ्गानि दुरात्मनः ॥२५॥[ 

जनस्थाने वसद्धिस्तु भवद्री राममाश्रिर्ता । 

३६] प्रत्तिरधिगन्तव्या किं करोमी (ती) ति तच्छतः ।२६।[२६ 
अपर्मादश्च क्॑व्यः सर्वैरेव निशाचरः । 

३७] कतेव्यश्च भवेद् यत्नो राघवस्य वधं प्रति ॥२७॥ [२७ 

युष्माकं हि बल्नोऽहं वहुशो रणमूर्धनि । 
३८] अतोऽपि वे जनस्थाने मयात्रे विनियोजिताः॥२८।। [२८ 

ततः भियं वाक्यपवेत्य राक्षसा 
महाथवन्ते प्रणिपत्य रावणं । 

| | 
भ-रोष च । च--रोषः च। 

लब म-वेरं महारिपोः। 
अ--वजाङ्ग । 

भ च~ राममाशध्िःः। 
कैीरालम ष म-भप्रमादेश्च कमैभ्यं । 
कै--संधरेष । 
कौ---च । 
भ ख~ मदज्ोऽषहं । 

केरा व म--प्रतिपथ। 
केराल ब ्म--रावणात्। = (” ^ ॐ ^ 5 % & ७ „= | 

^ । 

-- ---------------------""-" --~~---~--~--~~----~-------+ 



आरश्यकार्डम् ६० । ३० ॥ २८५ 

विहाय लङ्कां सहसां प्रतस्थिरे 
३९] यतो जनस्थानमलकष्यंद्शनाः ॥२९॥ [२९ 

ततस्तु सीतां प्रतिलभ्य रारणः 

सुसंग्रहष्टः परिग्र्ं मेथिटीम् । 
प्रसह रामेण च वेरमुक्तमं 

प] मुदान्वितो राक्षसराड वभर ह ॥३०॥ [३० 

हस्या रामायणे आरण्यकाण्डे सीताप्रमाथो नामं 

षशितमंः सर्गः ॥६०॥ 

१. भ च~ सहिताः । 

२, कैरालम्न ब म--0नमरक्ष० । 

३. कै रा-म्रतिगृद्य । 

ङम ब म--प्रतिरभ्य । 

७. अ च-नास्ति। 

५ कैरालबमम च--नार्वि। 



[व-१९.।=| एकषष्टितमः सगः] =[दा-५५1 

सन्दिश्य राक्षसान घोरान् रावणोष्रौ ' पहाबरन् । 
१] आत्मनो बुद्धिदो्ट्यात् कृतं कायममन्यत ॥१॥ [१ 

सं चिन्तयानो वरैदेहीं कामबाणवबलादितः। 
२] प्रावेशयद् ग्रह रम्यं सीतां शोकपरायणाम् ॥२॥ [२ 

अश्रुपूणेमुखीं दीनां मलिनामपि शोभिताम् । 
प्र] वायुवेगैरिवाक्रान्तां मल्न्तीं नावमर्णवे ॥२३॥ [४ 

मरगयूथपरि धरं मृगीं उवभिरिवाटताम् । | 

* अधोमुखीं तु तां दीनां मलिनमपि शोभिताम् ॥*५॥ [५ 
चन्द्रटेखामिवाम्भोदेराच्छन्नामम्बरे निशि । 

प] सद्यो वनादृपानीतां स्तां वत्सतरीमिव ॥५॥ [प 
सवा दिक्ञश्च वीक्षन्तीमेभ्येत्य सँ निक्षाचरः। [५ 

प] भृशं शोकसमायिष्टां बवान राक्षसेश्वरः । 
विवशां दशेयामास ग्रहे देवग्रहोपमम् ॥६॥ [६ 

५] हम्यप्रासादसंबाधं स्वीसहस्रानिषेवितम् । 
नानापक्िगणैमैष्ठं नानारतरसमाकरुरम् ॥७॥ [७ 

| 

: 

। 

४. राभमलब म~-जखछण०। 

५, रा--नास्ति। ` 

६. म--० वाम्भोचै० । 

$, कै म--वीक्ष्यन्तीमण० | 

अ--वीक्ष्तीं समभ्येत्य निर } 

८, शा--०पणिगणे० । 



आररयक्ार्डम् ६९ । ९४ ॥ २८९ 

६] काचन राजतैश्वारु दान्तैश्वं स्फाटिकैस्तथा । 
७पू } वज्वैदूयेगभश्च स्तम्भेदैष्टिमनोहरेः ॥८॥ [८ 
प] दिव्यदन्दभिनिद्दीदं तप्तकाश्चनतोरणम । 

१२ ] चित्रकाचनसोपानमारुरोह तया सह् ।२॥ [९ 

दान्ताश्च राजताश्चैव गवाक्षाः परियदशनाः । 
१३] हेमजालछताश्वांसस्तत्र परासादपङ्यः ॥१८॥ [१० 

सुधामणितिचित्राणि भ्रूमिवन्धाने सर्वश्चः । 
१५] दशग्रीवः खवेक्मानि तस्या दशयते तदा ।॥११॥ [९१ 

१७३] दीधिक्राः पुष्करः कीणां ननाक्षसषमादताः । 
१८ ] रावणो दशयामास सीतां शोकपरायणाम् ॥९२। [१२ 

दशैयित्वा तु वेदेश्याः कृत्स्नं तद् भवनोत्तमम् । 
२०] उवाच वाक्यं पापात्मा रात्रणो जनकात्मजाम् ।॥१३। [१३ 

२गपू | दश्च राक्षसकोष्यर्ध द्रात्रिशच महोनसाम्। 
येषां प्रभुरहं सीते शूराणां भीमक्रमणीम् ॥१८॥ [१४ 

प्त] तेषामपि च शूराणां सर्वैषामनिवतिनाम् । [प 
"---~--+-------~------* ~~ -- ~ <. = -+ -~~~---~-----~----- ----~ --~-----~---. ~--~- --------~- ~~ ------ ~ 

१. कै म~--राजतङ्चारे ` 

ब ल-राजदन्तेइच । 
रा अ--राजतेशचारं । 
भ च~-~ इचार० । 

भ च--> दन्तेश्च । 
रा म--~ वृताइचाह ० । 

ङ म~ सुवेकष्मानि । 

कौ--० क्षसमागताः । 

ल---राजकारम ० | 

कैगराय भ च--0कोटयोमे। 
भ्--बोरक्णां । ¢ @ ® 5 ‰& ¢ ^ 



२९० बरारभीकीय-रामायणम् 

प्त] सहस्मेकमेकस्य समीयुरये पुरःसराः ॥१५॥ [१५ 
एतन्मे सुमहत् सेन्यमक्षयं रिपुनाश्चनम् । [क 

२६] वर्जयित्वा जरादद्धान् बाखांश्च रजनीचरान् ॥*.६॥ [१५८ 
तदिदं राज्यतन्त्रे हि त्वयि सेप्रति तिष्रति। 

२८] जीवितं चं षिज्ञाखाक्षि तवं मे प्राणेर्गरीयसी ॥९७॥ [१६ 
बहूनां स्ीसहस्राणां मम योऽयं परिग्रहः । 

२९1] तस्य त्वमीश्वरी सीते मम भाय भव भिये ॥१८॥ [१९७ 

साधु किं तेऽन्यर्या बुद्ध्या रोचयस्व बचो मम । 
३०] भद्रे कामाभितप्रस्य भरसादं कुरु याचतः ॥९९॥ [१.८ 

परिक्षिप्ता समुद्रेण लङ्कयं शतयोजन। । 
३९] नेय धर्षयितुं शक्या सेन्दरेरपि सुरामुरेः ॥२०॥ [५९ 

न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वैमहषिपु । 
३२] पश्यामि तमहं भद्रे यो पे वीर्ये समो भवेत् ॥२१॥ [२० 

राज्यभ्रष्ेन दीनेन तापसेन गतायुषा । 
३३] किं करिष्यसि रमेण मानुषेण पदातिना ॥२२॥ [२१ 

भजस्व सीते मां हि त्वं भतारं सहसा भिये । 
३४} यौवनं ह्यधरुंवं भीरं रमस्वेह मया सह ॥२३॥ [२२ 

१. 
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ब--हि । 
अ--स्प्रीसहस््राणि । 

अ--यूय । 
अ-ते तया। ब-मेन्यया। 

लयमवम-मनो। 

अ~ मदं । 

म--हि धुव । भपपारः। 
अव म~ नाम) 

अ ब म~ तद् भजस्व । 
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दशने मा कृथा बुद्धि राघवस्य वरानने 

३५] कस्य शक्तिरिदागन्तुमपि सीते मनोरथः ।(२८॥ [२२ 

न शक्यं वायुमाकाशे परिदध मनोजवम । 

३६] दीप्यमानस्य चारप्यग्न ग्रहीतुं विमलां शिखाम ।(२५।। [२४ 

जयाणामपि लोकानां नै ते पश्यामि ज्ञोभने । 

३७] विक्रमेण नयेद् यस्त्वां मदुबाहुबलरक्षिताम ॥२६॥ [२५ 
खङ्कायाः सुमहद् राज्यमिदं त्वमनुपाखय । [२६य् 

३८] अभिषेकोदकष्िना हृष्ट रम मया सह ॥२७॥ [२७ 

दष्छरतं यव पुरा कमं वनवासेन तद् गतम । 

३९] यञ्च ते सुकृतं कमं तस्येदं फलमाप्नुहि ॥२८॥ [२८ 

इह सर्वाणि माटयानि दिध्यगन्धानि पैथिलि । 
४०] भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह ।॥२९॥ [२९ 

पुष्पकं नाम सुश्रोणि भ्रातुरविश्रवणस्य मे । 
४९] विमानं मूयैसड्काश तरसा निजितं मया ॥३०॥ [३० 

विक्चारं रमणीयं च तद् विमानं मनोरमम । 
४२] तजन सीते मया सार्धं विहरस्व यथासुखम् ॥३१॥ [३१ 

१. ल-कृषा । 
२. लबम-- बं पारर । 
३. टख्बममच- 

न शक्यो वायुराकाशे पारैवैद्धं मनोजवं । 

ल ब म-दावाघ्ने° । 
९९ भ--शत । 

६. लब म--हृष्टरोमा। 

ॐ कौ रा अ--सुषृतं। 
< अब--विषि० । 

% 
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अमरं पद्रसङ्काहे बदनं चारुदशनम । 
४३] शोकार्ते तव रंभोरू न राजति ब्ररानने ॥३२॥ [३२ 

अलं श्रमेण ते मीरु धर्मरोपेक्रतेन व । 
४] आर्योऽयं देवि निष्यन्दो यन्पामभिगपिष्यसि।३३। [३५ 

एतौ पादौ मया स्निग्धौ चिरोभिः पीडितौ तव । 
४७] प्रसादं कुर मे क्षिप्र वर्यो दासोऽहमस्मि ते ॥३५॥ [३६ 

नेमाः शन्ये मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः । 
४८] न चापि रावणः काचचिन्मृर््ना खीं प्रणमेदिह ।।३५॥ [३७ 

एवमुक्ता दशग्रीवो मथिटीं जनकात्मजाम । 
-४९.] कतान्तवशमापन्नो ममेयमित्यमन्यैत ॥\३९॥ [२३८ 

प] सान्त्वयिष्यंश्च तां सीतां रावणो विरराम ह ॥२७ [र 

इत्यर्थे रामायणे आरण्यकाण्डे सीताऽनुनंयो नाम 

पकषष्टितर्मः समैः ॥६१॥ 

भ च~--धमेरूप० । 

बल म--ससर्गो। 

रागम्म ल्ल म-०८ति मस्यतः। 

भ च-नास्ति। 

भ च~-सीसाप्रमाथो । 

६. क्ैरालवबमम च-नास्ति। 

% ‰ & ̂ 
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ह । 

॥ । 
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सा तथोक्ता त॒ वरेदेही निर्भया शोककरितो । 

9] तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत ॥ ‰॥ [१ 

राना दक्षरथो नाम धर्ममेतुरिवापरः । 
२] सत्यसन्धः परिगतो यस्य पुत्रः स रवः ॥२॥ [२ 

रामो नाम स परमात्मा जिषु लोकेषु विश्रुतः । 
३] दीधैव्राहुविशालाक्षो दैवते सत्पतिमेम ॥३॥ ३ 

इक्ष्वाशणां कुले जातः सिहस्कन्धो महावर: । 
४| लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान् हरिष्यति ॥४॥ [४ 

५ पू ] प्रत्यक्षं य्ह तस्य तया स्यां धपिता वरात् । 
7] शयिषएठास्त्वं जनस्थाने येथा सख्ये हतेः खरः ॥५॥ [५ 

यानि ते परमाख्लाणि घोररूपाणि सन्ति वे । 
६] राघवे निषिषाणि स्युः सुपर्णे पन्नगा यथा ॥६॥ [६ 

तेन प्रतिषिमुक्तास्ते शराः काचनभूषणाः । 

७] शरीरं विदलिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोमेयः ॥७॥ [७ 

कराल म्न ब म--0कर्षिता। 
अ--तुदयापरः । 

रा-सस्यवन्धः। अ म--सस्यबद्धः। 
ह्न ब~ प्रतिज्षातो । 

भ च--स पतिर्मम । 

अम-- स्कन्दो । 

ल ब-यदह । 

कैरालमभ्र वब म--वै। 

कै--ततः स०। रा ्र--इतः संख्ये यथा । म 
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८ पू] असुरा मृरेव स्वं पन्नगे्बापि राश्नस । [८ष् 
प] गुप्तः संख्ये च दुत्त सर्वश्च ज्रातिभिरतः॥८॥ [४ 

८ उ ] अवश्य समरे प्राप न जीवस्तस्य मोष्यसे। [८ उ 

स ते जीवावशेषस्य राघवोऽन्तकरो वली ॥९॥ 
९० ] प्ोयूपगतस्येव जीवितं तव दुकंभम् ॥१०॥ [२ 

यदि पर्येत् स रामस्त्वां रोषदीपेन चक्षुषा । 

११. ] रक्षस्तदेव निर्दग्धो गच्छेः सद्यः पराभवम् ॥११॥ [१० 
यश्चन्द्रं नमैसो भ्रमो पातयेनीशयेत वा। 

१२ ] सागर शोपयेद् बाऽपिसं ते चेते कोपयेदिह ॥*२॥ [९१ 
प्र ] गतायुस्तवं गतश्रीको गतसच्रो गतेन्द्रियः । 

९५् ] लङ्का वेधन्यसेयुक्ता त्वत्कृते च भविष्यति ॥१३॥ [९२ 
९६्ख] न ते पापमिदं कमं सुखोदर्क भविष्यति, 

याऽहं नीता विना भावं पतिपाश्वाद् वेभात् त्वया।*४। [१३ 

१. रालब--ऽपि। 

२. त व~--स्नतृभिकतः। 

२३. ख ब-तात 

७. ल ब--मेोक्ष्यसि। 

५. भ च-- जीवितशेषस्य । 

६. ल ब--ङन्तं करोति वे । 

रा य म--ऽन्तः करो वङिं। 

कैराल्लय् व म--गच्छेत् । 

कतै रा म म~ पातयेद् भूमो नभसो नाश०। 

६. क-ख सीतां । अ-स सदय । 

म-समतां । 

१०. ख ब-गतदोको । 

११. भ-वने। भ च--षिना। 

& 9 



आररयकार्डम ६२ । २० ॥ २९९५ 

९७] पतिर्देवतसंयुक्तो महासन्त्यो महाबलः । 
निभयो वीयमाभ्रित्य वसत्येव स॒ दरे । [९५ 

१८ ] रक्ष्मणेन सह रात्रा स ते प्राणान् हरिष्यति ॥१५।॥ [र 
१९] स ते दर्पं बटे वीयेमुत्साहे च तथाविधम् । 

अपनेष्याति गात्रेभ्यः शरवर्षेण सेगुगे ॥१ ६॥ [१५ 
२०] यदा विनाशो देशानां दृश्यते कालनिमितः । 

प] तदानायौः पर्वतन्ते नराः कालवशं गताः ॥१७॥ [१६ 

भं प्रविरय चते काटः पराप्रोऽयं राक्षसाधम । 
६] आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ।॥*८॥ [९७ 

२३३] न शक्या यत्ञमध्यस्था वेदी सखग्भागडमरणिडता । 

२४] द्विजातिमन््रसंयुक्ता चर्डाटेनोपपपितुम् ॥*९॥ [१८ 
इदं शरीरं निःशङ्कं वथ वा पाटयस्व वा । [२१ 

२५] वर्तेऽहं विषये तेऽद्य मयि क्रोधो विधीयताम् ॥२०॥ [प 

१. ल व-वसन्नेव । 

२. भं च-अतः परमधिकः पारः- 

सबल सपरिवारं दहेयं रोषवद्धिना । 

त्वामहं यदि चेद्वामो न स्यादधिपतिमेम । 

मम शशापाभिना दग्ध कः स्याजीवयितुं क्षमः ॥ 

भ च-दैवेन । 

७. , म च--प्रवधेन्ते | 

. भ--मां प्रधृष्य वने। 
च-- मां प्रघष्यै वने | 

प्र--स प्रविश्षयेतपः। 

भम--स प्रविश्ष्येतवः । 

६ भ ख--निःधङ्ं । 
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नेदं शरीरं रक्ष्य मे जीवितं वाऽपि रावण। [२१ 
२६] नहि शक्ष्याम्युपक्रोशं पृथिव्यामहमात्मना(नः१)।।२१।।[२२ 

एवमुक्ता तु वैदेही क्रोधात् तत परुषं वचः । 
२७] रावणं राक्षसश्रष्ं ततो नोवाच किञ्चन ॥२२॥ [२३ 

प्रत्युवाच ततः सीतां स भयं दकषेयन् वचः। [२४ 
प] शृण भथिलि मद्राक्यं मासद्रादश्षकेन वै ॥२३॥ [२५प् 

कटेनान्येन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनी । 
फ] ततस्त्वां सत्वराः सवे तदा लत्स्यन्ति खण्डशः ।।२४।।[२५ अ 

प्र] स राक्षसान समीपस्थान् क्रूरकमां निशाचरः। [) 
२८] रावणः परमक्रोपादिदं वचनमव्रवीत् ॥२५॥ [२६ 

शीघ्रमानयत करुद्धा राक्षसीर्घोरदशनाः। 
२९] अस्या दर्पं विनेष्यन्ति मांसशोणितभोजनाः ॥२६॥ [२७ 

वचनादेव तस्येत्यं धोरो राक्षसीगणः । 
३०] अर्जछि बन्धयित्वा तु मेथिलीं पथेवार्यत् ॥२७॥ [२८ 

१. कै राय म--शक्याम्यहं कोरं। 
ल ब-०म्यहं कों । 

म च - रक्ष्याम्युप कोशं । 

कराल म ब म--उम्यामिहट चास्मरमनः। 

भ ख-त। 

केलम् च--केननेन। 
श-स्वैहाः । 

दै अ म--तस्थष । 

रा-तस्थेतत् । 

$. कराम मभ ख--प्रांजङिर् । 
प्रांज । 

% ® % ‰ 
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३१य् ] ताश्चोवाच स दुष्टात्मा राक्षसी राक्षसाधिपः । 

प] सेरब्पैश्वरणोत्सेषेदौरयभिव मेदिनीम ॥२८॥ [२९ 

३५प् ] अश्षोकवनिकामेव नयित्वा पेथिलीमिमाम । 

३३ उ] तत्रेयं रक्ष्यतां गुना युष्माभिः परिवारिता ॥२९॥ [३० 

३३य् ] तरथो च तभनेर्घोरे : पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम् । 

आनयध्वं मम वहे वन्यां गजवधरूमिव ॥३०॥ [३१ 

३४] इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः । 

अशोकवनिकां जग्पुर्मेथिलीं परिगम तामं ॥२३१।॥ [३२ 

३५] सभरकामफरेषटसेनीनापुष्पैः सभायुताम् । [३३ पू 

सा ठै शोकपरीताडी मेथिली जनकात्मजा ॥३२॥ 

३७] राक्षसीवश्ञमापन्ना व्याघीणां हरिणी यथा । [३४ 

१. भ च--प्रांजलीहवर ० । 

२. अ--९मौरयन्निव । 

३. भ--रक्षिता । 

छ. अ--तथनां। 

र ब~ जनकात्मजा । 

म ख~--समवुता । 

= ^ < भ ख~ भतः परमधिकः पाठः- 

सथैकार मवैष्वेव दिजः समुपनशितां । 

€. रा-ख। 
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न विन्दते तत्र तु शं पैथिटी 

विरूपनेत्राभिरतीव वीक्षिता । 

पतिं स्मरन्ती दयितं च देवरं 

३२८] विचेतना भ्रुद्भयशोकपीडिता ॥३३॥ [३> 

इस्यार्थे रामायणे आरण्यकाण्डे सीनातजैनं नाम 
द्विषश्ितम॑ः सर्म: ॥६२॥ 

१. स म--रूक्षिता। 

भ ख--रक्षिता। 

भ ख-- नास्ति) 

कैरालवमम च--नास्ति। 



१३} = [ त्रिषष्टितमः सगः] =दा- मिषः) 
परवेरितायां सीतायां लङ्क प्रति पितामहः । 

9] तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं शतक्रतुम ॥१॥ [१ 
्त्ोक्यस्य हिताथौये रक्षसामहिताय च । 

२] लङ्कां पयेशिता सीता रावणेन दुरात्मना ॥२।॥ [२ 
पतित्रता महाभागा नित्य चव सुखेधितां । 

२] अपरयन्ती च भतरं पयन्ती रक्षसं जम् ॥३॥ [३ 
राक्षसीभिः परिता भतैदश्नराच्सा | 

४] निविष्टा हि पुरीं लडका तीरे नदनदीपतः ॥५॥ [४ 
कथं ज्ञास्यति तां रामस्तत्रस्थां तामनिन्दिताम् । 

५] दुःखं सञ्चिन्तयन्ती सा बहुशः परि्दवला ॥५॥ [५ 
प्राणयात्रामकरुबाणा प्राणास्त्यक्ष्यत्यसंश्चयम् । 

६] स भ्रयः सञ्चयो जातः सीतायाः प्राणंक्षये ॥६॥ [६ 

(| 

१. ल-हिताथस्य । 

म भ च-सुखेधिता। 
अ~ राक्षसीजनं । 

ल ब--परिवुतां । 

च ब-^ रारुसां । 

क्ैरालञअ व म- निविष्टां पुरि ङंकायां। 

कतै रा--दुःख सा चिन्तयन्ती । 
अ म-तद्ःख सा चिन्तयन्ती ; 

„= % ^ 

® ^` 

अ--“ दुरभा । 

६. ल ब-0ति संकटे । 

१०. कै--०संद्गायः । 
राञअङ ब म--< सक्षये। 

ध 
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स त्वं क्ीघ्रमितो गत्वा सीतां पय शुभाननाम् । 

< ] परविश्य नगरीं लङ्क प्रयच्छ हविरुत्तमम् ॥७। [७ 
एवमुक्तोऽथ देवेन्द्रः पुरीं रावणपाछिताम् । 

<] आमन्छनिद्रया साधं भगवान पाकशासनः ॥८।॥ [८ 

निद्रां चोवाच गच्छतं राक्षसान् संप्रमोर्य । 
९.] सा तथोक्ता मघवतं देवी परमहपिता ॥९॥ [९ 

देवक्रायाधेसिद्धश्य्थं प्रामोहयत राक्षसान । [९ 
१2] एतस्मिन्नन्तरे दवः सहस्राक्षः शचीपतिः ॥*.०॥ 

आससाद वनस्थं तां वचनं चेदमव्रवीत् । [१० 

११] देवराजोऽस्मि भद्रे ते उह पराप्तः शुचिस्मिते ॥११॥ [११प् 
राघवस्य सह भ्रात्रा कुशलं जनकात्मजे । 

१२] आगमिष्यति कराङ्कत्स्थो लङ्कां रा्रणपालिताम्।।९२ ॥[६ 
अहं त्वत्कां्यसिद्धचर्थं राघवस्य महात्मनः । [९१ 

१६] साहाय्यं कर्पयिष्यामि पा थुचो जनकात्मजे ।।*३॥ 
मत्पसादात समुद्रं स तरिष्यति बले; सह। [५२ 

` १७] मयबेहै च राक्षस्यो मर्या मोहिताः य॒मे ॥१४॥ 
१. ङ ब म--रम्यां। 

२. भ---राक्षसानां प्रमो०। 

३. अ-- भगवता । 

कैः रा ञ् म--नास्ति। 

भ च--स्वां कायै० । 

केरा म--नास्ति। 
म अ-- माययैव । 

ग्म म~ मयेवेह हताः । 

केराङअ ब म~ मायया निहताः 

(*थ ॐ 
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तस्मादसमिदं सीते हविष्यान्नमहं स्वयम् । [९३ 
क्ष] यत्नात् संगृह वैदेहि आगतः सह निद्रया ॥१५॥ [ष 

पतद्रन्स्यसि मद्धस्तान त्वां बाधिष्यते थुमे। [९४ 

१९] क्षुधा तृषं च रंभोरू बषाणामयुतैरपि ॥*६। । १९५ 
एवं वदन्तं देवेन्दरमुवाच परिशङ्किता ॥१७। [९५ 

२०] कथं जानामि देवेन्द्रं त्वामिहस्थं शचीपतिम् । 

यानि टष्टानि सिद्धानि रामल्ष्मणसन्निधौ ॥१८।॥ [१६ 
२१] तानि दशय देवेन्द्र यदि तवं देवराद् खयम् । 

सीताया वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे रचीपतिः।॥१९। [९७ 

२२] पृथिवीं नास्प्ररशत् पद्भ्यामनिमेषेक्षणानि च । 

ए] अरजोऽम्बरधारी च धम्कानकुसुमस्तथा ॥२०॥ [९८ 

२३ ] तं ज्ञात्वा लक्षणैः सीता वांसैवं परिहषिता । 
उवाच वाक्यं रुदती भगवन् राघवः पतिः । [१९ 

कराल भ ब म--0श्नमिदं। 
अ--0स्स्यति । 

लंबं म-व्ृष्णाः 

कराल म्म ब म--भतः परमधिकः पाटः- 

न यास्यति चान्नेन ह धिषा स्वयि मैथिलि । 
के रा---पएवसुच्छवन्तं । | 
भ च-एवुक्त्वा तु । अ--एवोक्तवम्तं । 

कोरालद्मव म--देहि ङ्गानि मे यानि। 

कै रा--रामो लक्ष्मण० । 
भ्म --रक्रः। म--राक्षी। 

ड ब-तज्ज्रस्वा। 

१०. ल ब--राघवो । 

११. अ स---मगवान् । 

< + 
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प] सह भ्रात्रा महाबाहुदिष्टया मे श्रुतिमौगतः ॥२१॥ 

३३८] यथा मे श्वशुरो राजा यथा मे मिथिलाधिपः) [२० 

२४प् ] तथा धर्मण शक्र तवं सनाथो मे पतिस्त्वया ।[२२॥ 
तवाज्ञया च देषेन्द्र पयोभ्रतमिदं हविः \ 

२५] अश्िष्यामि त्रया दत्तं रर्घ्णां कुलवर्धनम् ॥२३॥ [२१ 
इन्द्रहस्ताद् ग्रहीत्वा तत् पायसं सा शुचिस्मिता । 

२९६३] न्यवेदयत भत्रे सा लक्ष्मणाय च पैथिखी ॥२४।। [२२ 
यदि जीवति मे भत्ता सह भ्रात्रा महाबलः | 

२७] इदमस्तु तयोभक्त्यौ तदशनात् पायसं खयम्।॥>५॥ [२३ 

इत्येवं तत् भार्य हविरानना 

२८प ] जहौ क्षुधां बषेसमुंदेवां च तैम । 
इन्द्राद् विदित्वेव 'च सा प्रत्त ' . 

२९्प् ] . काकुत्स्थयोः प्रीतमना बभूवं ॥२६॥ [२४ 

. के रा भ--स्तुतिमा० । 
अ य-च) 

भ-- त्वामद्य पश्यामि । 

राम क--रधूनां। 

ङ ब---0 वर्धन | 

ख--मद्रे ! । 
कराल म्ब म-तयोर्क्वा। 
कैराभ्मम म च--इतीव) 
कराम व म-क्रुधं। 
ख ब-(जव चत। 

कैराञअ्म-तु। 

भ च--दण्दरारप्रदृ्तिञुपरभ्य जानकी । 

भ च-बभूब सा । 

९ ^ @ % 5 श ‰ % ~ 
[^ 
@ 
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स चापि श्क्रखिदिवाच्यं तदा 

२९३] प्रीतो ययो राघवक्रार्यैसिद्धये । 
आमन्त्य सीतां सं ततो महात्मा 

२८] जगाम निद्रासहितः खमालयम् ॥२७।॥ [२ ७9 

हस्यर्षै रामायणे आरेण्यकाण्डे हविः प्रदानं नाम 

त्रिषष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 

१. अ--महतो । 

२. बमम स--नस्ति। 

३. कैराङबमम ख~ नस्ति। 



[वं-६५]=[ चतुष्षषटितिमः सगः ] [7 ५७] 
राक्षसं परगरूपेण चरन्तं करापररूपिणम । 

%] निहत्य रामो मारीच तूर्णमेव न्यवतेत ।१।॥ [१ 

तस्य सन्तररमाणस्य द्रष्टुकामस्य मेधिलीम् । 

२] क्ररसखनोऽथ गोमायुषिननादाण प्रषतः ॥२॥ [> 

स ते खरं समाज्ञाय दारुणं लोमहष्णम् । 

३] एकः प्रोवाच गो्ायुखरेण परिशङ्कितः ।॥३।॥ [२ 

अशुभं वतं घोरोऽयै गोमायुर्वारते यथा । 

$] खस्ति स्यादपि वैदेषया रक्नोभ्ो लक्ष्मणं विना।॥४॥ [८ 

राप्तसेन हि विज्ञाय खरमालम्न्य मामकम् । 

५] विक्रष्ं पृगरूपेण लक्ष्मणः शुणयादिति ॥५॥ [ ५ 

स सौमित्रिः खरं श्रत्वा तत्र हित्वा च पेथिलीम् । 

६] तेथाऽपवाहितंः क्षिप मत्सकाशमिरैष्येति ।॥।६॥ [ ६ 

१, छ ब म--स्गसूपिण। 

द र ल म--सत्वरमा० । 

लल ब म-रोमह० । 

५. 

भ ध-- तवास्ते । 

| च~--राक्षसै° । 

रा--ह 

भ य~---गतङ० । 
हल अ--तया च वाहितः। 

अ-तयावावहितः । 

म्- तया वा घाहितः । 

भ ख~-तया वा प्रहितः । 

११. अमम च--९मिहेष्यति ; 

अ [^ 
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राक्षसेन हतो नूनमाख्यातः सीतया तदा । 

प] राक्षसेन ममं क्रोधात् स्वरं आवेदितम्नथोः ॥9॥ [९ 
१०१ ] इत्येवं चिन्तयन रामः श्रुत्वा गोमाय॒भाषितम्र । [१० 

प ] आत्मनश्चापनयनं म्रगरूपेण रक्षमा ।८॥ [ ११ 
१० उ ] निवतेमानस्त्वरितो नवेनाश्रममात्पनः। 

आजगाम जनस्थानं राक्षसः परिशह्ितिः ॥९॥ [११ 
११. ] रावणस्य मृगो भत्वा राक्नसो मच्छराहतः । 

१२ष् | हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद् वाक्यं चेदमव्रवीत ॥१०॥[८ 
एतद् दृष्रवा महाघोरं निमित्तं महद द्रतम् । 

प ] सीतामेव जनस्थाने जगाम मनसा याम् ॥५१।। [}२ 

अपि स्वस्ति भवेत ताभ्यां रहिताभ्यां बने मया। 
१३ ] जनस्थाननिपित्तंहि कृतवेरो ऽस्मि राक्षसः॥*२॥ [२ 

इति सीतां वरारोहां रक्ष्मणं चँ महाबलम् । 
जनस्थानं ९ 

१.५] आजगाम ` चिन्तयन्नेव राघवः ॥१३॥ [१५ 
भ च-- राक्षसे: स। 
ल ब~ बहुक्राधात्। 

कै रा-०त तयोः । अ--0तं मया । 

कैम व इष्येव । 

लवबम स्वरमावेदितं मम। 

भअ स---राजतश्च। 

कतै रा म--यच्छरा० । म~--यङ्छ० । 
भं ख-स) 

रामवबम--तमाश्रम तत्र 

रा-०गाम यथावूरं । 
६, अ च-अतः परमधिकः पाडः- 

राघव तु यथान्यायमागस्य शगपक्षिणः । 

सथ्य कृष्वा महारमानं घोरांइ्व मसूज्जः स्वरान् ॥ 

तानि दृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघवः ` 

स्वस्ति स्यदिति सर्वैषामितो गतु प्रचक्रमे ॥ 

त 

| 
ह । । 

॥ १ 
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9>उ] अथ लक्ष्मणमायान्तं ददश वरिगतपभम् । [१५ 
प] अगिदरेऽथ रपण समियाय स लक्ष्मणः ॥ . “| 

१५् | विषणः मुंविपशशेन दुःज्िनो दुःखिनेन संः। [१६ 
ए] विजरगर्ऽथ तै धाता ज्येष्ठो सक्ष्मणपागतम्॥१५॥ (१७य् 

ग्रहीत्वा च करे सव्ये लक्ष्मणं सक्ष्मणाग्रजः । 
प] उवाच रामो वचनमिदं तकरण बुद्धिमान् ।॥*६।॥ [१८ 

अहो लक्ष्मण पापं त्वं कृतवान् यतं विहाय ताम् । 
१८] सीतामिहागतः सौम्य अपि स्वस्ति मतेदिति ॥*७॥ [१९ 

न मेऽसि संक्षयो वीर सवथा जनकात्मजा । 
9९] बिना म्षिता वापि राक्षसेर्वनचारिभिः । [२० 

२०१ ] अशुभान्येव पापानि यथा प्रादुभेवन्ति मे ॥९८॥ [२०३ 
इदं हि रक्षो एगरूपधारि । 

प्रलोभ्य मां घोरमपोश्च रूपम ॥ [२४१ 
बरलादिवोत्पत्य विकृष्य वरं । 

२१] चकार यस्मात स्वयात्मघातम् ॥*९। [प 

१. भ ख-नातिद्रेथ । 

२. भ ख-स वि०। 

2, भ च-च। 

७. कै रा--तर्केन। 

५. ठकम्मब-त कृतवान् यत् । अ म--पापं स्वं यच्वं । 

भ ख--शाष्यते कृत यस्व । 

द. कैराथम म च--0पधारी। 

ॐ. स--स्वयमेव । 
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तथापि जाता विपिने भयात 
त्वया मया रहिता राजपुत्री । [क 

असशय लक्ष्मण नास्ति सीता 

१] हृता मृता वाप्यथ भक्षिता बा ॥२०॥ [२५ 

~ इत्यार्षे रामायणे आरण्यकाण्डे लक्ष्मणदशौन नाम 

चतुःषष्टितमः सगैः ॥६४॥ 

२. करालबमम च-नस्ि। 



-५५]=[ पञ्चषष्टितमः सैः] =दा-५८) 
स दृष्टा सक्ष्मणं शून्यं दीने दश्षरथात्मनः । 

9] पयप्रनक्षत धमात्मा वरेदेरीमागते विना ॥१।॥ [१ 
प्रस्थितं दगडक्रारगयं यां पापरनुजगाम ह । 

२] नसा लक्ष्मणवरैदृ्टी यां हित्वा त्वमिहागतः।॥२॥ [२ 
राञ्यच्रष्टस्य दीनस्य दरडकं परिधावतः । 

३] क सा दूःखसहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥२३॥ [३ 
धू ] यां विना नोत्सरे सौम्य मुदूतेमपि जीवितुम [षू 

यक्षल्रममरसं वा प्रथिवीं पि रक्ष्मण ॥५॥ [प 
५] मिना तां नवहैमाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम् । [५ 

कचचिनज्नीवति बदेदी प्राणे; मियतरा मम ॥५॥ 
2] कचित् पत्राजनं सोम्यनमे मिथ्या भविष्यति। [६ 

कचित् सकामा सुखिता कैकेयी न मविष्यति ॥६॥ [७३ 
७] सीतानिमित्तं सौमित्रे मृते मयि गतेत्यि। [षू 

तां पुत्रराञ्यसिद्धार्था मृतपुत्रा तपसखिनी ॥७॥ 
प] उपस्थास्यति कोसस्यां कचित् सौम्य न केकयीम् । [८ 

यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः ॥८॥ 
~ ----------~~~ ~ 

के राट अबम--च्न्ये। 

अ---0कारण्ये । 
लदयब-सा। म~-सा। 

म भ ख~-द्ण्डकान् । 

ङे रा-- परिदेवतः । 
रा म~-वाप्य भ~ यपि 

क्ल ब --प्रवजनं। 

रा- केकयी । 

बभ च~ कोकाल्या। ~ 



आरण्यकारडम् ६५ ¦! १२ ॥ ३०९. 

<] सुृत्तया तया हीनः भराणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण । [९ 

बरूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा ॥९॥ 
१.०] त्वयि भमत्ते रक्षोभिभक्षिता सा तपस्िनी। [९१ 

सुर्कमारी च सा वार्ख नित्यं च मुखंभागिनी ॥*०। । 

११] मद्वियोगेन देही नित्यं शोचति दुभेनाः । [१ 

सवेथा रक्षसा तेनं नजिद्येनेरई दुरात्मना । ।९१॥ 
१२] रुदता रक्ष्मरेत्यु्ैस्तवापि जनितं भयम् । [१३ 

श्रुत्वा च शङ्के वेदे ते खरं सदशं मम ॥*२॥ 
५३] अरस्तया प्रेषितस्त्वं हि द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः । [१ 

स्मैथा न कृतं युक्तं सीतामुत्छजता बने । 

॥ के रा--प्राणं । 

२. म--नास्ति । 

भ च-नस्ति। 

भ--एुस्तके शोधनरूपण पाइवं भागे पुनर्छिज्िवम् 

म~ उपस्थास्यति कौसल्या । 

++ 

कै रा अ--दुःखभणिनी। भ च~ नास्ति ' 

भ च- नास्ति; 

कतै रा अयेन । 

अ--जिष्ठेनेव । 

म-- नास्ति । 

१०. अविता । अ च--नवता। 

११. रख ब म च--<ह्यास्त। 

१२. रा--प्रोषितस् । 

१३. केरालम व म--तत्सृञ्य तां! 

"> 



३१० वाटमीकीय-रापाय्णमं 

१४] प्रतिकर्तु तरह॑सानां रक्षसां दत्तमन्तरम । ॥१३॥ [१५ 
निश्चितौः खरघातेन राक्षसाः पिरिताकश्षनौः 

१५] तैः सीता पिश्चिताहारि भक्षिर्ताद्य दृरात्मभिः ॥१४।[९६ 
अपारेऽस्मिन् भये मग्रः सर्वथा नात्र सहायः 

१६] किं च्िर्दानीं करिष्यामि धुव पाप्तव्यमीदशम् ॥१५।।[९७ 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयनेव राघवः 

१७| आजगाम जनस्थानं त्वरया सदटक्ष्पणः ॥१६। [१८ 

आगच्छन् पथि काकुत्स्थो निमित्तान्युपलक््य वै 
प] इन्द्रिथेर॑हष्ैः स अस्तो लक्ष्मणमत्रवीत् । ॥९७॥ [प 

अहो भनान्येव हि रक्षणानि 

परादुभवन्त्यत्र ममाशुभानि । 
आयासमृलानि ने दीधकाल- 

प] माति भदास्यन्ति न सेशेयो मे ।९८॥ [प 
विभह्माणो हनुजोत्तमं वे 

भ्रमाव क्रु ? कु)धा चेव पिपासया चे 
| ॥ ॥ । 

चं--निभ्रित । 

करा अ म--°पातेन। 

कै र। म--पिषशेताकशिनः । 

भ य~--तभंक्षितासा। 

केरामममम च--मप्नाः। 
खै रा अ--किं त्विदानीं । | 
क-- ० य रुप्कहेः। अ~ नास्ति । 

लदम्मब---च। 

भ ख~-स। 

भ च-सदाय । 

म--विगद्यै ० । 

ङ अ~-वा। 
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आररयक्रारदम् ६५ । २० ॥ ३१.१. 

विनिःश्वसस् शुष्कमुखो विषरणेः 

१८ | प्रतिश्रयं प्राप्य समीय शुन्यम् ॥१९॥ [१९ 

स्वमाश्रमं च॑ प्रविगांश्च शीघं । 
विहारदेशांश्च ससार कांश्चित् । 

तशव सर्वान् विपुलान् भिचित्यं 
१९] प्रहृष्टरोमा व्यथितोऽभवत् सः ॥२०॥ [२2 

इ्यर्षे रामाये अ(रण्यकार्षड़े रा्रोपवतंनं नाम 

पद्चषष्टितर्मः सगः ॥६५॥ 

१ -~-~-- = ° - "~ ~ ------- 

१, भ च~ विवणैः । 

भ य-सप्रवि०। 

ख ब~-तथैव। 

भ~ नस्ति । 

कैट ब म--विचिन्स्य। भ च--विखीय, 
भं ख~ नास्ति । 

म--रामोपावतैनं । 

कैरालवमम च- नास्ति न +, 



(व= १६] = [धृटूषष्टितिमः सगः] = [ दा- ५९1 
अथाभ्रममुपाट्रत्तो विमना रघुनन्दनः । 

१] परिपप्रच्छ सौमित्रि रामो दुःखातितः पुनः॥१॥ [* 
३१ ] उवाच च किमर्थ तं हित्वा यातोऽसि मथिलीम । [२प 
४उ ] स्फुरते नयनं सव्यं वाश हृदयं च मे ॥२॥ 

ष्टा लक्ष्मण दूरात तरां सीतार्विरहितं पथि। (` 
५] एवमुक्तस्तं सोमितरिरकक््मणः शुभलक्षणः ।॥२॥ 

भयो दुःखसमाविष्ठो दुःखितं बाक्यमत्रवीत । [ 
६] न ख्यं कामकारेण सीतां त्यक्ताहमागतः ॥५।॥ [चप् 

७उ] आगयेणेव परिकर लक्ष्मणोति मुषिम्तरम । 
परिनाहीति यद् वाक्यं मथिस्यास्तच्छंति गतम् ।॥५॥ [७ 

८] सा तपातखरं श्रुता मर्तेस्नेहेन मेथिगी । 
९ ] गच्छ गन्ति मामाह वदेही भयविह्वा ॥*॥ [८ 

~ 

। + 

[ 

१. भ च~-“षृत्तस्स्वन्तरा । 

भ--कोषे चास्य पाटस्य स्थाने 

“0वृत्तो विमना" इति संशोधनम् । 

२. रा-दुःखातितः ` 

ल ब-दुःखा्दितः | 

ट ब--बाहूच 

अ--र्वं सीताविरहितो ? । 

भे च--श्ुभरश्मणः। 

कैराल म्न ब म~ भार्येणेवं। 

के रा अ--परिगृष्टीति । 
अ-- स्तश्चूतं । % @ ‰ - 9 



आररयङ्ारडम ६९ । ९३ ॥ १९३ 

श्रृरवेन्ती चापि तां वाचं रुक्षभीमसखररापथ। 

प] विस्वरं प्रतियुखन्तीं नलाद्रीमिव दुन्दुभिम् । ।७॥ [प 
९उ] प्रचोधमानेन मया गच्छेति बहुशस्ततः । 

इत्युक्कौ (क्ता) मेथि वाक्यमिदं त्वत्मत्ययान्मया॥८॥[९ 
१०] न तव. पर्याम्यहं रक्षो यो रामे भयमावहेत् । 

निरता भव नास्त्येतत् केनाप्येवमुदाहतम् ॥९॥ [१० 
११] विगहिते च नीचं च कथमार्योऽभिधास्यति । 

९२प् ] जहीति वचनं सीते यज्ञायेत तरिदश्ञानपि ॥२१०॥ [९१ 

पप] मा गाः श्रुत्वा च वैककव्यं खस्था भव निरुत्सुका । [1 
१२३] फिञिन्िमित्तं केनापि भरावुरारम्ब्य मे खरम ।*९॥ 

रायख व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मणेति सुदुःखितम्। [१२ 
प] न भवत्या व्यथौ काया क्रुनारीजनसेवितां ॥९२॥ [१३३ 

सोऽस्ति तरिषु लोकेषु पुमान् यो राघव रणे । 
९४] भ्तपुरवो भविष्यो वा निहन्याद् व्यक्तविक्रंमम्।॥१३।।[९४ 

१. भ च--नास्ति। भ--कोषे प्रान्तभागे 

अपरहस्तेन छिखितम् । 

भ च--प्रबोध्य० । 

व--प्रस्युक्स्वा । 

ब--वास्यमुक । 

के रा-निवृत्ता । 

भ च-- नास्ति । 

अ--स्वनम् । 

ढै रा-मतिः । 

रा-~सेवित । 

१०. भ च-निहम्याष्छक्रषि ० । 

@ ^ @ ¢ 5 ® ^ 



३१४ वास्पीकीय-रामायणम् 

एवमुक्ता तु बरैदेदी पुनर्मा रक्तखोचना । 
१५] उवाचाश्रूणि मुचन्ती दारुणाथपदं वचः ॥९४॥ [१६ 

पापं मयि तवात्यर्थं पापस्य हृदि वतेते । 
३६] विनष्टे भ्रातरि दर्थं नवे सं समवाप्स्यसि ॥१५।॥ [९७ 

परपितो भरतेन तवं रमं समयुर्वगच्छसि । 

१.७] विक्रोशन्तं यथा द्येन न त्वमभ्यवपद्यसे ॥१६॥ [१८ 

शत्रुः प्रच्छन्न चारी त्वं मदथेमुपगच्छसि । 

१९] राघवस्यार्न्तरं परेषयु्तेतो नाभ्यवपद्यसे ॥१७॥ [१९ 
एवमुक्तोऽस्मि ब्दा सेरग्धो रक्तलोचनः । 

२०] आश्रमात स्फुरिताग्रोषः क्रोधादस्मि विनिगेतः॥१८।।[२० 
एवं व्रवाणं सौपित्रि रामः सन्तापमोहितः । 

२९] अत्रधीन्र कृतं सौम्य आश्रमात्वमिहागंतः ॥१९।॥ [२१ 
जानन्नापि समर्थ मां रक्षसां विनिवारणे । 

२२] अनेन क्रोधवाक्येन किमथ निःख्तस्ततः ।२०। [२२ 

. अ~ सुनन्दा । _ | 
२. रालयसमवब म--°चारखणि मु° । 

भ स~ चाश्रविसु०। 

३. ल ब-मैव त्वं समवा०। 
भ स--नच त्व मामवकवा०। 

ल ब~न रामसुप० 1 

कैरा यम म~ नासिति। 
म्म म-० वस्यान्तरे। च--<ब्तरण० । 

भ च--प्रप्सुद्चतो । 

भ ख--0प्रोष्ठः। 
अ~ दुरिमन् । 

9. राल्तद म-य आश्रमास्वमागतः। 

य~--जाभ्रमात्व यदागतः । 
अ अ--साश्रमा० । 

< "9 
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आररयक्रारडम् ६2 । २५ ॥ ३१५ 

न तु ते परितुष्यामि व्यक्तौ यदपि? (सि) मेधिंरीम । 
२३] कुद्धः परूषितो वाचा मत्समीपमिहागतः ॥२१॥ [२३ 

सर्वथा त्वपनीतं ते सीताया यत् प्रचोदनात् । 
२४] क्रोधस्य वक्चमाणम्य न कृतं मम श्ञासनम।२२॥ [२४ 

असौ हि राक्षसः शेते शरेण नि्ैतो मया । 
२५] म्रगरूपेण येनाहमाश्रपादपवाहिनः ॥२३॥ [२५९ 

विक्ष्य चापं प्रणिधाय सायकं 
स एष बाणेन हि ताडितो मया । 

मृगत्वमुत्छञ्य च विखरस्वरो 
प] वभूव केयूरधरो निशाचरः ॥२४।। [२६ 

शराहतः स ह्यपितप्नया गिरा 
स्वरं समालम्ब्य मदीयमुज्ञदन् । 

उदीदरन्मदव्चनं सुदारुणं 
२६] त्वमागतो येन विरज्य मेथिटीम् ।२५॥ [२७ 

हस्यार्ष रामायणे आरण्यकाण्डे लक्ष्मणविगेहंण नाम 

षट्षशितभ॑ः सीः ॥६९॥ 

भ श~ त्यक्ता) 

भअ च~ मेथिटी । 

कैरासम्नम-नारित। 
भ च~ 0र्मतिन । 

म-हि हतो । 
केरालञ्न ब म--विमुञ्य । 
राल ब म--उदाहृत तद्वचनं । 

स--उदृष्टृते त्वद्वचनं । 

भ च-नास्ति। 

रा--विगहेणा। भ च--विगर्ेणो । 

१०. कैरालदम म च-- नास्ति । 

क. 

आ 



[ ब-प } [सप्रषषटितयः सगः] [ दा-६० | 

व्रजतस्तत्र तस्याथ बाप खोचनमर्फुरत् । 

प्रस्व यासकृद् रामो वेपथुश्चेनमस्प्र्चत् ॥१।। [१ 
उपलभ्य निमित्तानि सोऽथभानि मुहुमुहुः । 
अपिसीताश्रमे ना स्याद् व्याजहार पुनः पुनः॥२।[२ 
त्वरमाणो जगापाधथ सीतादशनरखारखसः। । [३पू 

उदुश्रम॑ननिव वेगेन विक्षिपो रघुनन्दनः ।३॥ 
तत्र तत्र जनस्थानपभिवीश्ष्य स्म॑न्ततः। [८ 

ददश पर्णश्ञाखां च सीतया रहितां तदा ॥५॥ 
भरिया परहितं ध्वस्तां हेमन्ते प्चिनीमिव। [५ 
रुदन्तपिव दक्षश्च स्यानपुष्परफलटुपम् ॥८॥ 
त्रिया विहीनमपि च सन्त्यक्तवनदैवत् । [६ 
विप्रकीणोकुखज॑रं विभरविद्धवृसीघरम् ॥६॥ 
ृष्रा शून्यं जनस्थान विल्छपातिदुःखितः। {७ 
हता मृता वां न्रा वा भिता वा तपस्विनी ।।७।॥ 

१. त्सव पम्-- वामलोचन - । 
तर ख--न) २. 

३. कैराल्बम म ज--उदूभ्रमन्िजवेगेन । 
छ. भ स---अतः परमधिकः पाटः। 

शून्यमावसथं दष्टा बभूवोद्विभ्नचेतनः । 
स --हेमान्ते | 
म--वनदेवतां । 
बल अ--7~जलख्वि०। 

्ैरा लम ब-0जरूषिप्रबदध । 
८. कैरामम च-विरराप सुदुःखितः । 
६, कैराम्न महता, 

१५. भ-च) 

^ ~< 
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निटीनाप्यथ वा भीरूरथवाररथमाध्रिता । [८ 
गता विचेतुं पुष्पाणि फलखानीत्यथ वा पुनः <| 
अथवा पद्मिनीं याता जखार्थे वा नदींगता। [२ 
यन्नौन्मृगयमाणोऽपि नाससाद वने प्रियाम् ॥९॥ [१णष् 
जनकस्य तां भीरुमथ पप्रच्छ राघवः । [प 

कद्म्ब न जानीषे मर्म सीतां शुभाननाम् ॥*०।।[ १२ 
सिग्धपटटटव संच्छनपीतकोश्ञेयवासिनीम । 
रस त्वै यदिवा दष्टा विर्व बिल्वोपमस्तनी ॥*१।।[१३ 
अथवार्जुन शंस त्व पिं तामाजकपिर्याम् । 

जनकस्य सुता भीरूयादि जीवति वा नवा ॥९२।[१५ 
ककुभः करभोरं तां व्यक्तं जानाति मेत्पियाम् । 
टतापह्छवपुष्पाछ््यो भाति ह्येष वनस्पतिः ॥९३॥ [१५ 

श्रमरेरूपगीतश्च सवह्ीविभ्रपितः। 
पष व्यक्तं विनानीते तिखक्रस्तिखकोपमाप ॥१४।।[१९ 

भ च~--0थवा वनमाभिता । 

अ---पश्चिनी जाता जखा० । 

भं ख~ पद्िनीम्बण्डे याता वन ० । 

भ---यत्ता ० । 
रा-स्वभां। 

कै रा य-मम। भच -यदि। 

भ च-रस। 

भ च-यवि जानासि वा नवा। 

म ख~ नास्ति । 
ल्ल घ - जानीते । 

रा-र्पगीकेदच । 

0 

^ 

¢ ¢ ‰ ~ ९ 

[+ 
© 

भ च--वल्छीवधृप्रियः। 
क्कि जि 



२९८ 

शार्दरभयवित्रस्ता कथयस्वाशु ते णुभम्॥२०॥ [२५ 

वारभीकीय-रामायणम् 

अक्लोक शोक्रापनुद् श्लोकोपहतचेतसम् । 

 विक्षोकं कुर श्षीधर त्वं पियासन्दशनाद्ि पा१।१५।॥\७ 

यादि त्वय ताछ दृष्टा पकतारटनिभस्तनी । 

कथयस्व वरारोहां करूणा यदि ते पयि ॥१६॥ [१८ 

जम्बु जम्बृकैटापू्णे सा दृष्टा च त्रया यदि । 

परियां तां चारुसवी ड़ं निःशङ्क कथयस्व मे ॥९७॥ [१९ 
अथ त्वं मृगक्ञावाक्षीं मृग जानासि जानकीम् । 

मृगविक्षोभिणीं कान्या मृगीभिः सहितां बने ॥१८॥[२र 

गजय॒थप वापोरयेदि इष्टा गज त्रया । 

न हस्त्यपिदितं तुभ्यभाख्याहि बरवारण॥ १९॥ [२४ 

शार्दूल यदि चटा सा परया चन्टूनिमानना । 

१०. 

११. 

कतरा अ म-- स्वया दाव।ल ब~ त्वयाथवा। च--ताल त्वया | 

कतैरालमवम-त।रपक्र० । च-रतापक्त०। 

भ ख--जम्ुफलाष्टौ च । 

भख भवेत्। 

भ च~ निद्हकः । 

क्ैरम्मम म च-उस्गविप्रक्षि्णीं कतां । 

र अ--0विप्रीक्षर्णी कान्तां । 

रा--वासोय । 

रा भसि वि०। 
अ--क्यविदित्त किं । 

म~ वनवारण । 

रा- नास्ति । 

भ्र म-मे। 

म च~-०मे। 



आरशयकाश्डम ६७ । २६ ॥ ३१९. 

किं धावसि भिये दूरं दष्टाऽसि कमलेक्षणे । 

रक्चेणारत्य चात्मानं कस्मान प्रतिभाषसे ।२१॥ [२६ 

संतिष्ठि खं वर(रोहे न तेऽस्ति कम्णा मयि। 
नात्यर्थं हास्यक्षीखासि किं मामातमुपेक्षसे ।२२।। [२७ 
पीतकौशेयकेनापि संटता वरवणिनी । 
धावत्यसि मया दा तिष्ट यद्यस्ति सौहदम ।२३। [२८ 
नेषा सा नूनमथवा न हि सा चारुहासिनी । 
कृच्छर प्राप्रं हि मामेवं न संपेक्षितुमिच्छति ॥२४॥ [२९ 
व्यक्तं सा मक्षिता बाला राक्षसैः पिर्षिताश्चनेः । 

विश्न्त्यङ्नि सरणि मया विरहिता पिया।।२५।।[३० 
नूनं तच्छभदन्तोषठं सुनसं धभलक्षणम् । 
पू्णचन्द्रनिम् वक्रं सद्यो निप्मभतां गतम् ।॥२६॥ [२१ 

भ च-दूरे। 

स~ विष्ठ यथस्ति सद्व । 

च - नास्ति । 

कतै रा ख म--सतिष्टति । 
कै-- पुस्तके ‹ तिष्ठ तिष्ट" हत्यपरस्तेन । 

3 

= ब--नात्यन्त । 

कै रा म-हास० । र--हास्यशाला० | 

ल ब--किमा्तं समु < । मअ--किं मामन्त० । 

कैरादय्वयमच-केनसि। 
कै अ म-सुडत्ता रा- सुता । 
भ~ सूचिता 1 

१०. भ-विभज्यांगानि । 

११. च व--नस्ति। 

९२. भ< दन्नेष्ट । 

^” & © ^ 5 
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भक्षितं भयदीनाप्षं राक्षसे; पिशतोशनेः। [प 
सा च चैपकहेमांभा ग्रीवा प्रैवेयष्रूषिता ॥२७॥ 
कोमला विमला क्षामा कतया भक्षिता मम) [३२ 
नूनं विखपमानाया नघप््टवकोमरो ॥२८॥ 
भक्षितौ वेपमानायाः सहस्ताभरणो भुजौ । [३३ 
राक्षसानां तँ घोराणां मध्ये सा धमलक्षर्णा ॥२९। [प 
व्याघ्रमध्यगतेवासीद्धरिणी चस्तखोचना । [प 
मथाबाा च रहिता रक्षसां बक्षमागता ॥३०॥ 

(4 

सार्थनेव परित्यक्ता माक्षिता हतबान्धवा । [३५४ 

हा मया सापरित्यक्ता हा सीतेति पुनः पुनः॥ २ १।।[३५ उ 

इत्येवं विलपन् रामः प्यधावद् वनाद् वनम् । 

कवचिददराव सवेरगः कचि्चं च्राम्यते बरखातं ॥ ३२॥ [ददप 

कचिंतं जस्त इवाभाति कातान्वेषणटाखसः । [३६ 

क चितस्वटन् कचिद् वीक्ष् कचिद्धावन् कचित्पतन् ॥२३।।[११ 

ति ++ ® © 

-----~ ----~ ----------~~--~~--------~-~- ---- - -- ---~--- -- ~~ ---------~ 

अ~ पिक्षेताशिनैः । 

रा--चार्याक० । अम ब-चण्क० । 

भवच-च। 

भ च--कमणशेक्षणा । 

अ--मयावरा । 
कैरालम वब म--सार्थेनवे। 
भ च--वेगाख्च । 

भ--कचिदवे । 
कराल म ब म--वनात् । 

भ च---कचिन्मत्त । 

रलम ब--कहचञ्जरन् 

० ¢ @ ^ - ५ & ~ ^^ 
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उशचैर्नीचैश्च विक्रोशन् सीते सीते च जानकि। [ए 

स वनानि नदीश्ल्ान परयेन प्रसवणानि च |! ३५५।। 
काननानि स वेगेन श्रपत्यपारेनिण्रितम । [३७ 

हा लक्पण महाबाहो परयांसि त्वं पियां कचित् । 
हीघमाख्याहि शोकति कस्मान् तं नाभिभाषसे । ३५।।[ 

तथा तु गत्वा विलपन महद् बनं 
विचित्य सं त्वथ मथिलीं प्रति 

अनिध्ितत्वात स चक्रार मर्मणो 

पुनः प्रियायाः परमे परिश्रमम् ॥३२॥ [२८ 

इस्यार्चै रामायणे आरण्यकौण्डे सीताप्र्भौथे रामविक्छापो नाम 

[ सक्षषष्टितमः ] समैः ॥६७॥ 

भ च--चुक्छार । 

कराल अ ब--सीतेति। 
केरा ख ख म--प्रपडयन् दत्रणानि । 

अ -- < परिनिष्ठितः । 

म~ जमति पीरे० । 

अ---रोकान्त । 

अ----भ्यरुपन् । 

अ म य--विचछिन्स्य । 

अ---मारणं । 

भं अ~ नास्ति । 

७. लख अ~ नास्ति । 

१. ल-नास्ति। 

% ^ 
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[ ¶-९७ ] = [अष्टषष्टितमः सगः] { = दा-९१, 
स तु दृष्टा जनस्थानं शून्यं दक्ञरथात्मनः । 

%.] रहितां पणेशशाखं च सीतया परिमण्डितम् ॥१॥ (९. 

५ 

अदृष्रा तत्र वेदेदं स निरीक्ष्य च॑ स्ैशः। [२ 
२] अत्रवीहक्यणे दीन मुखेन परिशुष्यता ॥>)॥ [} 

क नु लक्ष्मण वेदरेही कां दिक्षं चापवाहिता । 

३] हृता वा केन सोपित्रे भक्षिता बा तपस्विनी ॥३।। [३ 
तथा दध्र जनस्थानं शृन्यं दशरथात्मजः । [२ 

शर] उवाच रामो विक्रम्य प्रग्रह विुखौ भुजौ २३ 
प] एतयोरेव साम्यमस्मिन्नेवै न मे भवेत् । ।॥५।| [प 

्र्षेणवोर्य चात्मानं सीते हसितुमिच्छसि । .. 
५] अष ते हसितेनार्ये मामिहायाहि दुःखितम् ॥५॥ {४ 

येः सह क्रीडिता सीता विश्वस्तेमगपोतकैः । 

ल ब--च। 

अ-- सीतायाः । 

रा-निरीक्ष्यश्च । 

द -- ° ह्मण । 

अ--चख। 

प -द्युम्ये। 

भच -- रुचिरो । 
ल भर म-तमस्मिन् किन वने। 

--0स्मिच्ेव हि मे । 

६. --नास्ति। 

१०. अआ बृ्षेणापये ° । 

१९१. भख-- नास्ति 

$ ® क ^ भ 4 ~ ~ 



आररयकारडम ६८ ।१३॥ 3 

एते हितां विना सौम्य सर्वे ध्यायन्ति रक्ष्मण ॥९।। [“ 

इमे लक्ष्मण बेदे्माम्तपनीयविभूषणाः । [-५०पृ 

७] अरशये सह माल्येन श्ीणौः कनकरिन्दवः ॥७॥ [५० षु 
जपापुष्पनिकाशेश्च चित्रं क्षतजबिन्दभिः 

८] आततं परय सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम ॥॥८।। [८१ 

पे रक्ष्मण वैदेही राक्षसः कामरूपिभिः |} 
.] नीत्वा छित्त्वा विभक्ता वा भघ्िता वा तपस्िनी ।।।^.।।[५ 

तेस्या निमित्तं व्रदरेह्या द्रयोविवदमानयोः 
१०] ब्रभूवर युद्धं सौमित्रि घोरं ग्सयोरिह ॥१०॥ [४३ 

३११ ] भ्रमन्तं चन्द्रसङ्काहे सीनाया विमं मुखम। [९ 

भक्षितं भयदीनाक्षं राक्षसः पिरिताक्िभिः ।११॥ 

वेरं सीताविनाक्ाद्धि प्रसक्तं राक्षसे; सह [र 
१२] जनस्थाने महचेदं तमात्मवधाय त्र । ॥*१२॥ 

प] पतरं विलपमानस्तु रामो मत्त इव स्वनैन । [र 
अथाश्रमात क्रोक्ञमात्र ददतं पहददुमुतम ।॥*३॥ 

क] रणोपकरणं सतर विध्वस्तं धरणीतले । [प 
१. रा ल य--विभुषिना 

अत आरभ्य १९नमशछोकरान्तः पाठः दश्षिणपारस्य १४तम सगं 
क्थ्यः । 

केरालम्मव्र म--चिग्रक्षतज० | 
अ-- नास्ति । 
लञअबभमचख---नीता। 

अ~ तस्माजिमित्त । कैरानलयञवनम-- तया नि०। 

भ च-नास्ति। 
र {---इषास्स्वरन 1 

अ~ बिश्रस्त । 

१०. + 1 -- नास्ति | 

< 
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प्र] तं दृष्टा दक्षयामास गोक्रोपहतचेतनः । ॥१५। 
मुक्तापणिनिभं दिव्यं तपनीयविभरषितप। 

१३] धररयां पतितं भग्र पत्य सौम्य महद्धनुः । १५।।[४४ 
तरुणादित्यसङ्काशे बेडुयम॑णिवेष्टितम । | 

9.४] वि्ञीर्णं पतितं ममो कवचं परय काञ्चनम ।।१.६।। [४५ 
छत्रं शतशखाकं च दिव्यमारोप॑शोभितम 

१५] भग्रदग्डमिदं भूमौ कस्य सौम्य निपातितम ॥१७।। [४९ 
१दप | काचनोरच्छदाश्चमे पिजशञावदनाः खराः [५७ष् 

ते चाक्षमात्रा पिषिधास्तपनी यविभूषिताः। [र 
१८] कस्येमे पतिता बाणा विकीणा घोरदर्शनाः॥१८॥ [४५ 

सुघोरं प्रहिते पर्य ममेदं जीवितान्तकम् । 

१९] वेरासक्तमनोरभिरवे रक्षोभिः कामरूपिभिः ॥१९। [7 
अद्य शोकेन महता मृतं सीताविनाढ़ृतम् । 

२०] परलोके महाराजो ननं प्रक्ष्यति मे पिता ॥२०॥ [७ 

१. कैगालम्न ब म--वेदूर्यगुणवे० । 
२. भ च- विकारं | 

३. भं च - दिभ्यमास्यो० । 

७. ख~ नास्ति । 

५. कैल अ त्चाक्ष० । 
६. अ म-यविभूषणाः। 

$. राक्षसम यख--पतितं। 

८. भ~ कामभूषिते. । 

६. कीरा भ दरक्ष्यति। 

१०. च--नाषस्ति। 

११. आसप्तमं दकमान्ताः श्छोका दक्षिणपाटस्य ६ १तमे सर्गे व्र्टभ्याः। 
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कथं परतिन्नां संश्रुत्य तथां पत्सन्निधौ तदा । 
२१] अपारयित्वान्तकाले मत्सकाशमिहागतः ॥२१।॥ [८ 

कामटृत्तमनार्ये वा मृषावादिनमेव वा । 
२२] पिक् त्वामिति परे लोके नूनं वक्ष्यति मे पिता ।२२।[२ 

विवशं शोकसन्तप्ं दीनं भग्रमनोरथम् । 

२३] मापिहोत्छज्य करुणं क यातासि मम प्रिये ।२३॥ 
क सा वरोरू रुदती मगेप्षणा 

परमेश्वरी लक्ष्मण युक्तभाषिणी । 

विहाय मां कामबलाभिमदितं 

२४] प्रभा यथा मूयपिवास्तपवते ॥२५॥ [प 

हत्यार्षं रामायणे आरण्यकाण्डे रामविलापो 

नामाष्टषाश्तिमः सगः ॥६८॥ 

१. करै रा--स्वया। भ--तया। 
2. ल ब-अपातयिस्वा० | 

३. भ~ शमुपागतः 1 

७. भ--मां। 

५. ल ब--मामितो० | 

६ कैराकभ च--कीर्तिनैरमिवानृतम् । 

ॐ श -कातिमदितां । 

श म--7लाभिसदितं । 

भ च~ 0मिवास्तपर्वतम् । 

६. कैरालवबमम च--नासि। 



[॥-५८] = [ एकोनसप्रतितमः सर्गः ] = [द - १२५] 
प] ततो दुःखी सुदुःखार्तो! (न) राघो (वं) जनकात्मजाम १.२३ 

अनासादयमानं तं सीतां दश्ञगथत्पजः॥ »॥ [१३३ 

२] ड्कमासाद् व्रिपुलं सीदन्तमिव कु्जरम । 

लक्ष्मणो वक्यंमन्वर्थधुषाच हितकाम्यया ॥२॥ [५३३ 
५] मा विषादं करर विभो कुर यत्नं मया सह । 

विचेतुं हि बनं योर वहुकाननमेवितम् ॥२॥ [५४ 

६] प्रियक्रानर्नसचरारा पुष्पाणि प्रत्रिचिन्वती । 

काननंवा प्रतिष्ठ स्य।नणिनीं बा मुपुप्पिताम ॥५॥ [५८ 

७] सरितं बानुसंप्राप्रा नीखवन्नुटसेविताम् । [१९ 

वित्रासयितुकामा बा लीना स्याद् गहने कचित् [१७ 

८] जिहासमाना वैदेही तवां च मां च नरर्षभ ॥५॥ 

तस्या अन्येषगो राम क्षिभमेव यतातरहे । [१८ 

९] मन्यसे यदि काकरुत्स्य मा च शोके मनः कृथाः।।*॥ [१९.३ 

एवमुक्तः सं हृषस्तु लक्ष्मणेन समाहितः । 

१. अ-स दुःखातौ। 

कैीराल् म्न ब म--0यमानस्तु। 

भ त---वाचम. | 

लल ब प--वाक्यमभ्यक्० । 

कौ प्रियकांचन० । 

क्रै--सा नलि० । इस्यपरहस्तेन । 

रालमषममच- तस्यामभ्वे० 

अ~ यमामहे ! । 

भख-सहधयतु। च - सुहच्तु) 

कतै रा अ-- समाहृतः । 

% 

% & © < % 
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१०] सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे ॥ ७ ॥ [२० 
तौ वनानि गिरीश्चैव सरितश्च सरांसि च। 

१.५] निखिेन विचिन्वति सीतां दश्चग्थास्मजो ॥८।॥ [२१ 

^.३य् ] तस्य शलस्य सानूनि गुहाश्च शिखराणि च । 

र] गहनानि च रक्षाणां ...... .. . ...॥ 

५३ उ] प्रयननेन विचिन्वन नव तापपिजग्पतुः ॥९॥ 
[र्रप 

[२ग्घ 

विचित्य स्वतः शैं राम) लक्ष्पणमव्रवीत् । , [२३ष् 
५५] न तां पञ्यामि सौमित्रे व्दहीं परमते यमे ॥*०॥ 

स तथोक्तोपि सर्न्तैप्ं लक््पणो वाक्यमत्रवीत । 
५५] विचरन् दशडकाररये भ्रातरं दीनचेतसम् ॥*१।॥ [२५४३ 

प्राप्स्यते त महापान मेथिरीं जनक्रात्पजाम् । 

१.६] यथा विष्णमद्रातराहो ब॑चि बदा रही मिपाम्।।*२॥ [२५ 

एवमुक्तस्तु वीरेण लक्ष्पणेन स राघवः । 
१७] उवाच दीनया वाचा दूःखाभिहतचतनः ॥९३॥ [२४ 

ब्रनं सर्वे सुविचितं पञ्निन्यः फुलपडनाः । 

१. क्ै-- विचिन्वानो । 

१८] गिरिश्चायं महापाज्ञ वरहुकन्दरनि भरः ॥*५८। [२७ 

2. कैराल अव व~ विचेतुमुपचक्रमे। भ च~ नास्ति। 

^ कैरालम्मवब म--अत्र पाटस्प्रटिताऽवभाति, स च नवैर्कखकैः 

“विचेतुमुपचक्रमे इति पेन पूरितः । 
भ च~ विचिन्वम्ता । 

भ सच--विर्चस्य । 

नास्ति । 

ल ब म--0क्तोप्यसम्तघ्ं । 

अ~ लक्ष्मण । 

के रा-- बरवद । ^ ^ @ ̂ 6 
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नेहे पठयामि वैदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् । [२८ 

9.९.] पर्व॑ता विचिता वापि काननानि वनानि च ॥ १,५॥।[ 
एवं स विखपन् दीनः सीताहग्णकर्षितः। 

२०] रामः शोकसमाविष्ठो मुहूतं विह्ोऽभैवत् ॥१६॥ [२९ 
स विह्वलितसर्वाड्ो गतबुद्धिविचेर्तेनः । 

२१] विषसादातुरो दीनो निःश्वस्य शोतमारुतंम् ॥९७॥ [३० 
बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । 

२२] हा प्रियेति विचुक्रोश बहुञ्ञो बाष्पगद्रदः ॥९८॥ [२१ 
तं रामं सान्त्वयामास लक्ष्मणः प्रियदर्शनः । 

२३] ब्हुभकारं धमेन्नः पभ्चिंतः प्रयताजरिः ॥९९॥ [३२ 
>४प् ] अनाहत्य तु तद् बाक्यं लक््मणोषएपुटच्युतम् । 

प] कापंणयश्चोकोपंहत ऊध्वेवाहुः सुविह्वलः । [३३ 
२.४] अपश्यस्तां प्रियां पीं विरपन्निदमव्रवीत् । ॥२०॥ 

ब्रेलोक्यायिपते शक्र विक्रन्दामि ज्ञचीपते। [प 

२५] विहारकाठे दयिता प्रिया भाया जहाति माम् । ॥२१॥ 

गतसरूधमिवाकाशं पुरं रउत्तोरपवं यथा । [प 
1 ५ 

भ सख--विचिताश्रापि । 

रा--भ्वेव् 
क्षै र--गतबुद्धिवि ० । 
कराल मस व म-निश्वस्य सीतया कृते । 
भ च~-त सा्स्वयामास तदु । 

भ--मसतः । च---पब्रुतः । 

अ---<ण्यरोकापहत । 

भ ख-भपरस्यन् तां, रा- अप्रशस्तं । 

> ̂ ¢ @ 5 @ ‰@ ७ ~ ख बम--कोषेषु त्रयोर्विंशस्य ऋछोकस्य चतुर्विशश्वोकेन ष्यत्ययः हतः 
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ह] प्रतिभात्ययमावासो हतवीर इवाहंवः ¦: >> ॥ 
एष) यस्मिन् काटे क्न कामी खञ्ध्वा भूयोऽभिनन्दति [‰ 

२६] तस्मिन् सुखोदये काठे भिया भाया जहाति माम्।।२;॥ 

परित्यज्य यथा खगमभिजाने यथार्थूतम । [५ 
२८] नाह्चयित्वेव सवस्वमभिश्ञोचामि भामिनीम् ॥२४।॥। 

जीघ्रं खक्ष्मण जानीहि गत्वा मन्दाकिनीं नदीम्। [प 

२९] अपि मन्दाकिनीं सीता पद्मान्युद्धतुमागता ॥>५।। [२ 
एवयुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणस्त्वरयाच्ितः | । 

३०] नदीं मन्दाकिनीं रम्यां जगामा रघु विक्रमः ।२६। [३ 
स लक्ष्मणस्तीथेवतीं विदित्वोँं राममत्रवीत। [८ 

३१] न तां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शुणोति मे ॥२७॥ 

कं मु सा देशमापत्ना वैदेही ऊशभागिनी । [५ 
३२] नहित वेद्ये राम यत्र सा तनुमध्यमा ॥२८॥ |५अख 

पप | रावणस्य तु भृतानि वधायाहय पद्िनीम । 

सीतां रामाय शंसेति तंदोचुम्तां च पग्िनीमे॥२९।।[प 
प्र ततः प्रचोदिता भ्रूतेः शंसास्मे त्वै प्रियापिति। [रपू 

रा ९स्ययमाका्रो । 

अ~ दवा्ेवे । 

अ--भपरष्टस्तन । च- नस्ति । 

रालमव म--यथागख्ते। .. 

चभ च--~गाम छष्ु° । 

अत आरभ्य गुक्षिणपादस्य ६ ् तमः सर्गो क्ष्यः । 

लम म च- विचित्वा । 

भ्र च-किंतु। 

के रा अ--वधायाङ्काय । 
केराञ म ख--तवु मन्बाकिरनी ब्रुवन् । ब 7 १ 
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गायं सपभिचक्राप स्वयं पन्दाकिनी नदी ।}३०।। [१ 

प्र] सं तामपस्थिनां गपः क सीतेन्येवपत्रवीत । [७ 

न तापभ्यवदत सीतां प्रा रमेण गोभंना।३१।।[९उ 
प्र] राणस्य तु तद् रूपं कपरणि च दुरात्मनः । 

7] भयाःमंस्परत्य रीं सानदी न शक्नंस ह ॥२२।[१९० 
निराशस्तु तया नद्या सीताय! दर्बने करृतः। 

३२] उवाच रामः सौपित्रि दुःखितो दुःखितं वचः।॥।३२।।[११ 
कि नुं लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य स्वजनं वरचः। 

३४] मातरं चच वरेदेद्या विना तां महिषीं प्रियाम ॥३५।।[१२ब 
या मे राज्याद्विरीनस्य वने वन्येन जीवतः। 

३५] सर्व व्यपनयेच्छोकं वेदेहीक नुसा गता।२५॥ [१३ 

राज्ञो राञ्यविहीनस्य राजपुत्रीपपदयतः। 

१. कैराम्मव म--रामः। 

२. कैरालखअव म--नद। 

३. कैरालखवबम--स तामुपस्थितो । 

दरस माद्र । 

७. अ--स्वाम० । 

९4, अ--शोभिता । 

६. अ--वेदेही सा नदी । 

$. भ च--तु। 

८. रा--वम्ये 

„ कषैराखय घ म--भ्यपनयष्डो° । 
१०. भ--राज्तो राज० । 

अ---रजिराञ्य० । 
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३९] पनरे दीघा भविष्यसि रात्रयो ममर जाग्रतः ।|३९।।[ १४ 
मन्दाकरिनीं जनस्थानमिदं प्रस्रवणं गिरिम । 

२७] स्वानेव गमिष्यामि यदि सीता न दृश्यते ॥३७॥ [१५ 
तथा विकपमानं ते रामं शोकपरायणम् । [ष 

३८] प्रत्युवाच महापाज्ञो लक्ष्मणः परवीरहा ॥३८॥ 
प] नेह सीता जनस्थाने नापि मन्दाकिनीं गता । [प 

अङ मा कुरु सन्तापं क्रियतां प्रेधमात्मनः ॥३९॥ 
३९] तवमेव तां महापरान्न नष्टापभिगमिष्यसि । [प 

फ] मया सह महावराहो मा च शोके मनः कृथाः॥।५०।।[ 
एवं सभाषमाणौ तावन्योऽन्यं भ्रातरावुभौ । 

४०] वसुन्धरायां पतितं पुष्पमागंमपर्यताप ॥४१।॥ [२५ 
तां पुष्पवीीं वेदेहया दृष्टा रामो महीतले । 

४९] उवाच लक्ष्मणं दीनो दुःखितो दुःखितं वचः ।४२॥ [२६ 
अभिजानामि पुष्पाणि तान्येवेतानि लक्ष्मण । [२५७१ू 

प्र] अपि नामेह वैदेदी भवेत् पर्वतमू्रनि ॥४३।। 
एव विर्प्य बहुशो रामो दुःखसमन्वितः । [ष 

४३] क्रदधोऽत्रवीद गिरिं तै तु सिहः क्षुद्रमृगं यथा ॥४५॥[३१ 
तां दृष्टा देमगभोभां यदि नाख्याति पर्वत । 

१. कैल म भ च-सवौननुग०। 
रा-०वाननुगमिष्यन्ति । 

२. लबममच-तु। 

2. ठ ब म--स्वमेव । 

छ. अपतितं पुष्पमालाम० । 

५. ल ब म--0जानास्ति। 

६. केरा ब म--उबर्काद्धिरं । 
ॐ. ल-त । 



४२३२ बार्मीकीय- रामायणम 

४८] पुरा सानूनि सबौणि तव विध्वसयाम्यहम् ॥।४५।।[३२ 
प] मम बाणांथनिदेग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि । 

असेव्यः सततं चैव निट्रेमतृणपद्छवः ॥*६।॥ [३५ 
पत] इमां वाँ सरिते ह्यद्य शोषपिष्यामि लक्ष्मण । 

यदि नाख्याति मे सीताम चन्द्रनिभाननाम् ।।४७।।[ ३? 

र] एवं स रुषितो रामो दिधक्षुरिव पावकः । 
४५३] द शश भ्रमो संक्रान्त राक्षसस्य महत् पदम् ॥४८।[३७ 

स समीक्ष्य पदं क्रान्तं सीताया राक्षसस्य च। [प 
४६] सम्श्रान्तहृदयो राम उवाच भ्रातरं प्रियम् ॥४९॥ 

एहि लक्ष्मण पश्यस्व राक्षसस्य महत्पदम् । [प 

४.9] मिथ्या सन्तजितः शैलौ न सीता गिरिगहरे ।॥।५०।[ 
ते दृष्टा लक्ष्पणो भीतः पदं विकृतमद्रतम । 

४८] तमुवाच ततो रामधित्रं विस्फार्य का्पुकम ॥५१।॥ [प 

यमः सपरिवारो बा कारो वा दुरतिक्रमः 
४९, ने तां पषयितु शक्तः पाश्वंतो मम तिष्ठतः ॥५२॥ प 
प ~ ---~--- ~ ~ ~ -:- 

१. लंब म-पुरः) 

भ च--बाणाख । 

कैराअम-च। 
अङखवम--मां। 

र अ-सीता मभ्यष्वन्क° ?। 

भ--पदक्रांत । 

रा ल--नास्ति। 

अ--णव । 

च- अतः परमधिकः पाठः-- 

नाहस्वा सवै भूतानि निवतेयति र्देमण । 

भ--न स्वां । च~ नैव त्वां | 

09 ~ ~ 

[0 
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अआरिरयकारडम् ६९ । ५७ ॥ १३९ 

अन्तरिक्षं गतो मन्ये सीतामादाय राक्षसः। [प 

५०] न शस्यागमनं सोम्य गगैने चापि ख्यते ।॥५३॥ 

कं तु खच्विहप्रच्छरेयैकांदिश यामि लक्षषण। [प 

५१] तां दिशं नाधिगच्छामि यत्न सीता हता भवेत् ॥५५॥ 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सत्यत्रिक्रमः । [प 

५२] रामं श्ोकाभिसन्तप्रमिदं वचनमत्रवीत् ॥५५॥ 

सेपाप्य परिडतः कृच्छं नैव शोर निमर्ञति। [प 
५३] मूखंस्तु कृच्छमासाद शिटेवाम्भसि मन्ति ॥५६॥ 

तै शोकमोहामिहतं व्याधिः स्प्रशति दारुणः। [7 

५४] तस्याथाः संप्रणहयन्ति न च शोकात् प्रमुच्यते ॥५७॥ 

स परितो नरः पराज्ञः प्रज्ञाकमविशारदः। [प 

१. म--0क्षगतो । 

२, भ--कोषे अत आरभ्य जासगैसमाप्ति,सक्ततितमस्य सर्गस्य २६तम- 

ऋछोकोत्तराद्धतः सगतमाक्षिपयम्ताः शोका इईयम्ते । 

ख~ गमन । 

अ---0 भिसतक्चो इवं † 

ख्बम-ङ्केय। 

रा-नैव शोकार्परयुष्यते ! 

ख प्रह्या हयवगाहते । । 

ॐ. म-केषे भत पररमेकसक्षतितमस्य सगंस्याष्टमस्छोकादितीव- 

पादास्सगैसमासषिपयन्तः पाड उन्तः । 

८. अ पंडिततरः । 

 - % ‰ 



११४ याल्मीकीय-रामायणम 

५५] अपभान्न इव कर प्रात्तं भायहितोविमुशसि ॥५५८॥। 
६] आपत्काटे विमूढो हि हैतुनास्पेन नश्यति ॥५९॥ [7२ 

तं रापः प्रत्युवाचेदं शोकसमृटचेतनः । 

५६] यथा त्रैवीषि सौमित्र तत् सर्वे प्रयतावहे ॥६०॥ [7 

इत्यर्थे रामायणे भारण्यकाण्डे रामविखापो नाम 

पकोमसक्चतितमः सगैः ॥६९॥ 

,---- ~~~ ^ "= "~ = क ~ - = 

१. क्तैशालमवम म~ प्रो 

२. ख--देतुना सह । 

३. कैरोलसव म--जवीहि। 

७. अ--ङ्मणरामवि० । 



[व-११]= [ सप्ततितमः सगः] =दा- ६५] 
ततः सौम्योऽपि सन् रामः कुपितैः समभाषत । 

१] सत्येव शशिज्योत्स्नां ज्वलन् सूय इवोदितैः ।॥१। [प 

असौ लक्ष्मण भ्रतात्मा नूनं मामवमन्यते । 
२] अनुकरोकान्मृदुत्वाच सदा धमौनुवतिनमं ॥२॥ [2 

योऽहं राज्यं परित्यज्य त्यक्ता दीनां च मातरम् । 

३] भार्यामिवाग्रतः करत्वा प्रविष्टो दशकं वनम ॥२॥ [} 
तस्य मे धमकामस्य रिथितस्य वचनेपितुः। [प 

ट] न धेमञ्ञायते सीतां हियमाणां महावने ॥४॥ [५५ 
यदा धर्मप्रथानस्ये धर्म॑पेतुविप्यते । 

५] तद दीनस्य सौपित्रे नालिभ्यमुपजायते ॥५॥ [प 

१, कै अ-०तोनुजमन्रवी् । 
श--0तो राममन्रवीत् । 

ख~ तो ज्जातरं ब्रवीत् । 

भ-- "0 वरमन्रवी' विस्यपरहस्तेन । 

२. कै राथ म--तमीभ्योत्सां। 
ल ब--तमीं अ्योस्स्नां । 

३. लकषम ध--हवोदेये। 

कै रा भ्र म--अहो लक्ष्मण धमौष्मा गूं मामवमभ्यसे । 
ल ब--भह ० । 

भ श-0नुवरतनात् । 

ग्र~--वने । 

अ--0प्रवानस्व । 

भ ध--तदागी तस्व । 

९ 
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११६ बास्मीकीय-रामायणम् 

भक्षितायां वै वैदेह्यां हृतायां बापि रक्ष्मण । 

६] केनान्येन भियं करतुं पम शक्ता महेश्वराः ॥१॥ [५५ 

भतोरर्मपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम् । 
७] अज्नानादवमन्यन्ते सवेभूतानि लक्ष्मण ॥७॥ [> 

मृदुं लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम् । 

<| निर्वीमिति मन्ये नून मां जिदशेश्वराः ॥८॥ [५७ 

मां प्राप्य हि गुणेदाषिः संततं परय लक्ष्मण । 
९] अज्ञानात् सर्वभरतानां रोकानामभर्वाय च ॥९॥ [५८ 

येन सौम्य हृता सीता भक्षिता बा तपिनी । 

१०1] दृष्ठ तस्मिन भवेत खस्ति लोकानां पाथिवात्मज॥ ९०॥ , भ 

नैव देवा न गन्धवा न पिश्ञाचा न राक्षसाः । 
१९] किन्नरा वा नरा वापि सुरं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण ॥ *१॥ [ 

कै--च । 

कैरालयस वब म--ॐे षाम्ये च। 

भ स- शक्य महेश्वरः । 

भे च--कतौरमपि। 

भ च--अक्तानान्मन्यतेऽशश् । 

ल ब-नास्ति। 

६. अ--निर्वीयेमति ° । 

भ--न वीरमिति । 

अ~न धीरमिति । 

क्ैरालयअ ब य--होषः संकृ । 

„ अ म---नामभयाय। 

8. भ्र मनासि) 

१०. रा-दुःख 

® 



आररय कारम ७० । १६ ॥ १३७ 

यदि जीवति वैदेही लोकानां स्वस्ति लक््पण । 
१२] अथ नष जगत सर्वं विनष्ायां च रक्षय । 

सीतां विना न॑ जीवामि मुहूतमपि लक्ष्मण ॥*१२॥ [) 
प] भृते पयि मतं मन्ये जलोक्यं सचराचरम । [ष 

न ॐ 

ममाखबररसयुक्त माकाशं परय रक्ष्मण ॥*३॥। 

प्र] निःसपतिं करिष्यामि र्यं जलोक्यचारिण्म। (६१ 

सज्निरुदधग्रहे चापि निवारितदिवाकरम ॥१५॥ 
प] विध्रनष्ठानिरे (?)नलं शीतांथ्युतिवनजितम । [६२ 

विनिपथिते गाग्रं थष्यमाणजलखाशयम् ॥१५५॥ 
॥३] दरमवह्ठीरतागुसमविप्रणारितप।दपम । [६३ 

अमानैषाणां सौमित्रे शररश्निशिखोपमेः ॥५६॥ 

१. कैरालग्नबम -नस्ति। 

2. भ च-^मुपलक्षय। 

म~ विनष्टमपरक्षय । 

३. म--ख। 
कैरालम्नव म-सदायानाः। 

करा द्म म -करिष्यन्ति। 

ल ब -- चरिष्यन्ति । 

कैरायम-दत्र। 

कराल न्ब म--उक्यचार्णिः। 

भ च~--सनिर्द्ध्रदगगमाष्छादितदिवाकर । 

कैराल म ब म-रिप्रनष्टां दि सजङे। 

ल ब~--विभ्रनषट हि सज । 

अ~ विप्रनश्टानिरं । 

१०, लय म--भमानुष हि । 

5 % 
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११८ बारपीकीय-रामायणमं 

प] सेश््रमं जनयिष्यामि सीताधषणकोपितः । [र 
न चैत कुशलिनीं तां तु प्रदास्यन्ति महेश्वराः । 

१.४] अस्मिन मुहूत सौमित्रे मम द्रघ्यन्ति विक्रमम्।।१७।। [६.४ 

नाकाश्चपुत्पतिष्यन्ति सवभूतानि खक्ष्यण 1 

१५] मम चापर्मुखान्पुक्तं बाणैः सर्वे निरन्तरम् ॥१८॥ [५ 
अदितं घोरनाराचेर्भष्ठ्रार्न्तमृगद्रिजम । 

प] समाकुलमम्यदं जगत् पदयाग्य लक्ष्मण ॥९९॥ [६7 
आकणमुक्तंरिपुभिजींवणिकं दुरासदैः । 

१६] करिष्ये पेथिीहेतोरपिश्ञाचमराक्षसम ॥२०॥ [५७ 
मम रोषप्रमुक्तोनां सायकानां बरं मुराः। 

१. ल ब म--दहोयिष्यामि। 

अ~ दहौयिष्यन्ति | 

2. र! म ब--सीतादक्षीनको० । 

भ च- सीतापनयने कृते | 

रा -. नास्ति । 

अ - चापमुखान्मुरछः । 

कै--बाणजारेनिं ° । म्म -- बाणजारनि० । 

कैम्मभख--मम०। 

म- शांतसख० । 

कै रा र्जीवरोकदु० । 

भ ख - 0र्जवरोकमबारणेः । 

६. ठ बं - (प्रसक्तानां । 

¢ @ ® 5 ८ 

राक दम म~ भप्रसच्छानां । 



आररयकारडग्म ७० । २६ | ३३९. 

१.७] दरक्यन्त्यद्य विमुक्त नामत्यन्तं दूरगामिनाम।।२१॥ [> 
नैव देवा न गन्धवा न दैतेयी न राप्नसाः। 

१.८ | भविष्यन्ति मरम क्रोधादय् लक्ष्मण पञय माम ॥२२।[६९ 
प याटश्ञोऽयं मम क्रोधो वीर्यं चर्व समागतंम।।२३॥ [य 

निरन्तरमिवाकाश्च करिष्याम्यद्र सायकैः । 
१५.] कालक्षयात्सरस्पर्शैरभिक्रुद्ध इवान्तकः ॥२५॥ [प 

२०यू | यथा राजा यथा मृत्युर्यथा कालो य्था वरिपिः 
प] मिथ्या नेह परवतेन्ते सपरभूतेषु लक्ष्मण ॥२५॥ [ष 

तथा विभुक्ता करुद्धं मया बाणाः समन्ततः । 
प] नौहत्वा स्ेभूतानि वर्तयिष्यन्ति लक्ष्मण ॥२६॥ [प 

१. कैराम्न म~ विसुक्कानां समथा ! 
म च - विसुक्ानाममर्षाव् । 

२. भर म--दूरचारिणां। 

श्म - दैस्येया । 
गद म~ नार्य। क ब~ नार्या। 

९4. कैराञ्रम- भ्रमागवतम् 1 

द कैरालय वब म--<च्छर०। 
$. भ च - <मिवान्तकम्। 
८ 

६ 

% 4 

मअ ख~ यमः) 

करार ब मसो नेह प्रवर्तेत । 
अ --सथ्ो नातिप्रवतन्ते | 

१०. शब म~--रोषेण। 

११. मच कोषयोः अतः परं- 
वजतमिव चास्यर्थं कूट सूगमिषार्पितं । हस्यधिकः पादः । 

भथ च -भासगौसमसिं द्विसष्चाक्ितमस्य सर्गस्य “सीता 

हरणे'स्यावि चमुथेश्ोकोसरारधंतो ‹ वाक्यसुवाप्च राम ' 
ह्यन्तः सगौवसिनिं यावत् पाठो दक्ष्यते । लत्पाठभेवाश्च 

तच्चैव सरग व्रहण्याः । 
१२. राञ्म--न इत्वा। 



३० ब्रारमीकीय-रापायणम् 

प] नेवेयं धर्षणा शक्या साम्ना ररतं शमेन वा । 

> ४उ] अद्य पश्यन्तु मे रोकास्रयो विक्रममाहवे ॥२ ७॥ [1९ 

आहता मे महापारदीपरिबाणिः समन्ततः । 
२.५] विबुधा निष्पतिष्यन्ति विशिखः शकलीकृताः ।२८॥ [7 

मया रोषपंरीतेन यथेदे पीडितं धनुः । 
२५] अराक्षसपिदं सर्वे जगत पर्यादय लक्षण ॥२९॥ [२ 

प्र] तथारूपां च वदी नादास्यनिि मरेश्वराः। 
२०३] राक्षसांश्च बधिष्यामि येन संष्टाश्च राक्षसाः ¦ ३०॥[७२ 

अद्य भां विपुलः शोकः प्रदीपयति लक्ष्मण । 
२१] सीताहरणतीव्रोऽसो दावाग्निरिव पवतम ॥३१॥ [र 

शुभाननाड़ी ग्रहमचारिणी 

परमीद्य भाया यदि दृश्यते न सा । 
२७] सयप्षगन्धव पिशशाचराक्षसं 

५ 

~. 

चे, 9 [क (ज [ 

जगत सश्च पारवतयाम्यहमर ।।३२॥ [७2 

हृत्याषं रामायणे आरण्यकाण्ड रामक्रोधो नाम 

सप्ततितमः सर्मः ॥७०॥ 

कै राश म-कतु। 

भं - कोषे अत आरभ्येतस्सगैसमःिपयन्ताः श्छोका ६९तमे सर्म 

दषटष्याः 

भम--0परीर्थेन । 

लव-- चद् दुस्यन्ति। 
त्व ब-द्टाश्च) 

र मा। 

र - पवते | 
रामम मयश। 

भ~ रक्षसां । 

कैरालबमम य-मा्ि। 



[-००} [एकसप्ततितमः सगः] दा ५; 
तप्यमानं तथा रामं सीताहरणकरपितम् । 

9] लोक्रानां शङ्कां युक्तं सवतकरपितरानलम ॥१॥ [१ 
वीक्ष्यमांणं धनुः सज्जं निःग्वसन्तं मुहुमुहुः । 

२] हन्तुकामे पशुपति क्रुद्धं दक्षक्रतुं यथा ॥>॥ [२ 

अदृष्पूर्वे ते कोधं दृष्टा तस्य स लक्ष्मणः । 
३] अत्रवीत प्राञ्जलिवौक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥३।। [३ 

पुरा भत्वा म्रदुदन्तः सत्रैभृतहिते रतः । 
4] न क्रोधवक्षपापनां परटत्ति कतेमह॑सि ॥५।। [४ 

चन्द्रे लक्ष्मीः परभा मूर्ये गतिवीयौ भुवि क्षमा । 
५] एतञ्च नियतं सत त्वयि चानुत्तमं यज्ञः ॥५॥ [५ 

उच्यमानं पया वाक्यं सत्यं अर्शिनिभानना । 

2] हित न प्रतिजग्राह वररेही जनकात्मजा ॥६॥ [रर 
अयुक्तं कुद्धया वाक्यमुक्तोऽदहं परस्प तया । 

७] उत्तरं तस्य बराक्यस्य न वक्तंपहमुत्सहे ॥७॥ [२ 
" ` ---------~--~----~----- --~ . ~ 

भ च- सदये युक । 

ब ल-- सवतेक इवानरम् । 

अ---मान । स--- माणो । 

ख्व म-सञ्य। | 

भर म- -मपिश्। 

म--वौयोभुि । 

अ--एव चव । 

भ ख--हन्त । 

मे च-- गन्तुम । @ & @ ^ < @ ̂ ८ + 



३४२ वार्पीकीय-रामायणम् 

सीतया चोध्मानस्तं गच्छ गन्तेति राघव । 

८] अवेक्षमाणो वरदेहीं त्वत्सकाशमंहं गैतः ॥८। [प 
न हि पर्यापि कस्याये ग्रः साग्रायिको रथः । 

 ९]केनवा कस्य बा हेतोः सायुधः सपरिच्छदः॥९॥ [६ 
खुरनेमिहतश्चायं सिक्तो रुधिरविन्दुभिः । 

९०] देशो निरत्तसंग्रामः सुघोरः पाथिवात्मन ॥१०॥ [८ 
९१५३] एक्रस्य च विपर्दोऽयं न द्रयोरवदतांवर । 

९१ | न नित्त हि परयामि वटस्य महतः पदम् ॥११।[८ 
न चैकस्य कृते लोकानुत्सादयितुमैसि । 

१२] युक्तदरडा हि मृदवः प्रशान्ता बदयुधाधिपाः ॥१२।।[९ 
यदा त्व सवभूतानां शररयः शरणाथिनाम् । 

१४] को नु दाररणाक्षं ते साघु मन्येत राघव ॥१३॥ [९० 
सरितः सागराः शेखा देवगन्धर्बदानवाः । 

१५] नार ते विपियं कर्तु दीक्षितस्येव साधवः *५।। [१९ 
येन राजन हता सीता तमन्वेषितुमरहैसि । 

१६ मह्वितीयो धनुष्पाणि व्यैवसायसहायवान्॥ १५॥ [१२ 
-----.~------ -- -- --०- ~ ~~ 

१. ट--चोङयमा० ? । --चोच्यमान० । 

2२. क रा--अवेक्ष्यमाणो। 

ल व-जनवेक्ष्य तु। 

स म--अवीक्ष्यमाणो । 

कतैरायम म च--९शमिहागतः। 
के अ म--सम्नामिको। 
भ च~ सरस्य । 

रा--नद्नेकस्य ? । अ म- नेव कस्य । 

ठ ब~न वैकस्यम् । 

लख--0तस्यैव । 
भ श-राम। 

2 < ® ‰% 
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आरगयकारडम् ७९ । २० ॥ 2९ 

समुद्रांश्च विचेष्यावेः पर्वतांश्च वनानि च । 
१७] गुहाश्च विविधाकारा नलिनीश्च वनानि च ॥९६)। [१३ 

देवगन्धर्वेरोकांश्च विचेष्यावो दिशो दश । 
१८] यावन नाधिगमिष्यावस्तव भार्यापहारिणम्।।९७।। [१४ 

न चेत् साम्ना प्रदास्यन्ति तां पापास्तिदशेर्वराः। 
१९] कोसंछेन्द्र ततः पश्चान प्राप्रकाचं करिष्यसि ॥९८।।[९५ 

आनुपू्यैण धर्म सवं रत्वा लोकाय राघव । 
२०] ततश्ैतस्यसि नाराचेजगत् सर्वे सराक्षसम् ॥१९॥ 

शिवेन सीतां षिनयेन राघव 

त्वमत्र न पराप्स्यसि चेन्नरेन्द्र । 

ततः समुत्सादयिर्तोसि लोकान् 
२१] महेन्द्रयुख्धान्नितरां शरोपेः ॥२०॥ [१६ 

इत्यार्षे रामायणे भारण्यकाण्डे लक्ष्मणवावय नाम 

एकसक्षतितमः समैः ॥७१॥ 

ल- विचेष्यामः | 

कै रा-विवीक्ष्यावो । 

ञ म~ निरक््यावो। 

भ ख-नस्ति। 
च-- नास्ति । 
अ--आानुपूर्वेण । 

अ--राम स्व । म~ राम स्वां। 

ल ब म-“श्छेस्स्यामि । 

ल ब म-समुत्पादधितासि । 
च-सञ्मुरसादयिता च । 

रा ल म-~सुख्यानितरां 1 

म ख-महेन्द्रवख्रप्रतिमैः। 

६. भ ल-नास्ति। 

१०. कैरालवब्मख--नास्ति। 

^ 
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[= ७" ] = [द्विपप्रतितमः सगः] = [ दा-- ६९] 
एवयुक्तस्तु धमात्मा लक्ष्मणेन स राघवः । 

१] प्रतिगर वचस्तथ्यं तदु घनं पिचचार ह॥१॥ [ष 

स तु बाणधनुष्पाणि बद्धांसिषितनेषुधिः। 
२| लक्ष्मणो राघवे दीनः प्रष्तोऽनुजगाप१ ह ॥२॥ [प 

मोहेन च विलापेन शोकेन च समहतम । 
३] धुतिपपासापरिभ्रान्तपाशीपिषपिवोद्धतम् ॥२३॥ [पि 

}प] वज्ाप्रिसमवेगेन विद्धं शोकरमहेषुणा | 

सीताहरणदुंःखाति व्यथितात्मानमातुरम ॥४॥ [प 
५] हेतुयुक्तं पुनवाक्ये लक्ष्मणश्चेदमव्रवीत् ॥५॥ 

समाश्वस नरश्रेष्ट प्राणिनां कान आपद्ः। [प 

५] ् पृदानत्यनिलवल्लोके पतशोन व्यथयन्ति च ।।६॥ [)प 

यदि दुःखमिदं पराप्र काकुत्स्थ न सषिष्यसि । 

¢^ @ ~ - 
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राब्खम च-0बद्धासिवित० । 

करैरालम्न ब म-समाहितं। 

छ ब~ युक्त । 

भ च--अतः परमधिकः पाठः-- 

धर न्तमिव चाष्यथं कूटे मूगमिवार्पितम् । 

भतः परमेकोनसक्ततितमस्य सर्गस्य ५४ तमश्वोकतस्सगैसमाति 

यावत् श्छोका हश्यम्ते । 

रा--दु खान्त । 

कैरालथ ष म--ढ। 
के रा अ पम--सपृरष्यनङ० । 
केरालय वब म--विनयम्ति। 



आररयकारडम् ७२ । ^> ॥| ३.५५ 

2] प्राकृतश्चाल्पतेजाश्च इतरः कः सहिष्यति ॥७॥ [५ 

रपितोऽपि भ्ां्ोकांसेजसा सादयिष्यति । 
७] आतौः प्रजा नरव्याघ क नु यास्यन्ति निर््रतिम्॥।८।।[६ 

नहुषस्यात्मजो राजा ययातिः कमभिः थुभेः। 
८] गतः शक्रस्य सालोक्यं पुर्नयश्चापतत् पितौ ।।२॥ [८ 

महर्षश्च वसिष्टस्य सौदासेर्य पुरोधसः । 
९] भरा पुत्रशतं राज्ञा तथेव च पुनदैतम् ॥१०॥ [र 

या चेयं जगतो माता स्वैलोकनमस्कृता । 
प्र] अस्यां वि्चैलनं भूमेर्हश्यते काटसक्षयात् ॥११। [१० 

यौ चेमौ जगतो नेत्रे यत्र सर्व भरतिषटितम् । 
प्र] आदित्यचन्द्रौ ग्रहणेभुपेतो सुमहाब्ौ ॥१२॥ [११ 

----~--~--~“ -~-~~~~------~------- ------------~-*--=-~- ~--- - - "० ~~~ ~ --क----------- ~ ------ ~~" नन -- ज ~ ~~ 

१. कौ--रुषितो किं । 
भ-- रुषितो ह । च-- रुषितो हि । 

ङ ब-सादयिष्यसि । म~ साधयिष्यति । 

कैरालवम भ च--तक्यमनयाश्चा० । 
रा-सौधामेन । ल- सदमिन । 

ल अ ब--पुरोधसा। 
रा ड इ-राञ्चस्तम० । 

ल ब- तस्या । 

कतैरा म्म म--विषोखन। 
भ च-0पि चरन । 

६. कैरालम्मव म--येचेमे। 
१०. अ ख--धरम। 
११. अ ख--प्रहणमभ्युपेते । 
१२. करै रात महटाबरौ । 

ञ्म म~--यौ महावरौ । 

£ @ ~^  % ^ 



३.४६ वास्पीक्रीय- रापायणम 

मुमहान्ल्यपि भृतानि दैवाश्च पुरुषषभ । 
५] न देवस्यं प्रमुच्यन्ते स्रैमृतातिपातिनः ॥१३॥ [१२ 

शक्रादिष्वपि लोक्रेषु वर्तमानो नयानयौ । 

१०} श्रँयेते नरशादेट न ववं व्यथितुमहमि ॥१५॥ [९३ 
नष्टायामपि बटेद्यां हृतायामपि वा पुनः 

9११] शोचतु नामे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ १.५५ [१ 
त्वद्विधा हि न शोचन्ति सततं तत््रशिनः 

१२] तत्त्वतो दि नरश्रेष्र बुद्ध्या समनुयुज्य च ॥१६॥ [१.५ 

न बुद्धव्या निहतैः प्राज्ञो विविनक्ति थमाथमे। [१६३ 
प] न न्ोचन्ति न हृष्यन्ति त्तेत प्राप्यं थुभाथुभम्।।१७॥ [र 

अदृष्टगणदो पाणोपारितानां च कमणाम । 

१३] अन्तरेण क्रिया येषां फट काटे प्रवतते ॥१८॥ [१७ 
र ` ममेव हि पुरा वीर त्वमेव वहुशोऽवेदः 

तदिदं स्मारयामि त्वां नोपदेशं करोमि ते॥१९॥ [7 

१. खक प्र-दवस्य ॥ 

केलरा ख म--स्वैभूतमिपातिताः। 

च--स्वैभूतानिपातिनः । 
सखम - श्रयते। 
कैराल ग्ब म--हतायामपि। 
कै-नु। 
कै--स्व० | 
करै-- विहतः । 
कराल ख म--स्वेतसपराप्य । 
क्षै ल ब--डुभाद्युभे । 
र-0दोषां तामाहितानां । 

भ च-0दोषाणामहितानां । 

१. कै म-ममेव। मच-मांचेवं। 
१२. कै रा म-०मेव बहुकशोवरः । अ--0व चः । 

भ स--बहुरोन्वदाः। 

८ 
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आरण्यकारडम् ७२ । २४ ॥ ३.७ 

१४] अनुक्ञिष्याद्धि को दि त्वामपि साक्षाद् बहस्पतिः [१८ 

बुद्धिश्च ते महाराजं सषेलो कदरत्यया ॥२०॥ 

१५] शोकेन हि घुप् ते ज्ञानं तत् स्मारयाम्यहम् ॥२१।।[१९ 
दिव्यं तन्मानुषं चासखमौत्मनश्च पराक्रभम । 

१५] इष्ष्वाकुटपभावेक्ष्य प्रमैतख रिपोवभे ॥२२॥ [२० 
क्कि ते सवैषरिनाशेन कृतेन पुरूपर्षभ । 

१७] तमेव तु रिपुं पापं विज्ञायोद्धतैमह्सि ॥२२३॥ [२१ 
इत्येवमुक्तः स तु लक्ष्मणेन 

निवत्य बुद्धि जगतो विनाशात् । 
हा जानकीत्येवमभिप्रतप्नो 

प] विनिःश्वसन् वाक्यमुवाच रामः ॥२६। [7 

इत्यार्षे रामायणे आरण्यक।णडे रामाश्वासनं नाम 

द्वि तष्ठतितमै; समैः ॥७२॥ 

"~~~ -------+-------~----~ *~---------~-~ ~~~ ~~ ---*-- - = - ----------~---~---~---- 

केरा व म--कोपि। 
भ च-मष्ाप्राज्च । 

लममवमभ च--के दुरव्यया। 

छ ब~--विट्ुक्तं। 
अ च--चास्त्र मानुषस्य । 

कैराल मब म--यथाक्रम। 
कै--0 दृष भावीक्ष्य । 
ब्र--प्रयतश्च। 

रा ल म---यादन्वुमण० , 

छ ब्मब-च। 

लबममच-नस्ति। 

कंरालबमम च-नास्ति। 

¢. ~ 
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[३-७२। = [त्रिसप्ततितमः सर्गः] = [दा- १७] 
उक्तमेवं तु तद्राक्यं सक्ष्मणोन सुभाषितम् । 

१] सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः ॥१॥ [१ 

स निगद्य महाबाहुः प्रदरं कोपमात्मनः । 

२] अवष्म्य धनुश्चित्रं दीनौ लक्ष्मणमत्रवीत् ॥>२॥ [२ 

फं करोमि नरव्याघ्र $ गच्छामि च॑ लक्ष्मण । 
३] केनोपायेन परयेयं सीतापिति बिचिन्तय ॥३॥ [३ 

तं तथा परिजस्पन्तं दुःखितं दुःखचारिणम् । 
४] रामरमायतरक्ताक्षं पुनः सौमित्रिरव्रथीत ॥२॥ [४ 

इदमेव जनस्थानं तलमन्वेपितुमरहेसि । 
५ राक्तसेषहुभिः शीर्णं नानाद्रुमखतायुतम् ॥५॥ 

सन्तीह भिरेदुगोणि निर्भराः कन्दरास्तथा । 
द] गुहाश्च विविधाकारा नीनाद्रमख्ताहताः ॥६॥ [६ 

आवासाः भिन्नराणां च गन्धवेभवनानि च । 
७] तेषु युक्तो मया सार्धे तामन्वेषितुमहैसि ॥७॥ [७ 

(-- 

के । 

१ 

~- ---~----* ~~~ = === === = 

कराल अ ब्र म--उकछमेव । 
रा--प्रबृधो 

द - अवक्दड० । 

रा-- भीरो ` 

भ च~-क वा गच्छमि । 

भ च-<रूताकुरूम् । 

रा--प्रहाश्न !। 

भअ च~ नानाबृक्षरुता० । 

रा-भावासं । अ) ~. 



आररयकागटम् ७३ । १.५ ॥ ३.९ 

त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरषभाः। 
८] आपत्खपि न कम्पन्ते वायुवेगेरिवाचलः ॥८॥ [८ 
९प ] इत्युक्तस्तद्वनं सवै चचार सहलक्ष्मणः 
प] क्रद्धो रामः स धमीत्मा सन्धाय धनुषि क्षुरम्॥\९॥ [२ 

अथ पर्वतसङ्काशं छिन्नपक्षं द्विजोत्तमम । 
१०] ददश पतित भ्रमो क्षत्र जरागुषम् ।॥*५०॥ [९०१ 

तं दृष्टा गिरिसङ्काशं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् । [१०३ 
११] अनेन सीर्तो वैदेही भक्षिती नात्र संशयः ॥९९॥ 

गरद्धरूपमिदं रक्षो व्यक्तं रमति कानने । [१९९ 

१२] भक्षयिला विज्ञाखाक्षीमाप्ते सीतां यथासुखम् ॥९२॥ 

एवं (नं?) वधिष्ये दीप्तग्रे शद्ध बाणेरजिद्मगेः। [९२ 
१३] जातक्रोधः सहस्राक्षो वजेणेव विरो चनम।।१३॥ [7 

इत्युक्काभ्यपतदं गरद्धं सन्धाय धनुषि क्षुरम् । 
९.५] ऋद्धो रामः सयुद्रीन्तां चालयन्निव मेदिनीम।।१.४।। [१३ 

ते दीनं दीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन् । 

१९५] अभ्यभोषत पक्षी सं राम रामेति राघवम् ॥१५।॥ [९५ 
~~ ~----~----^~--- ^~ --9 जक 

१. क्ैराअ भ च--भापत्सु न प्रकपंते। 
2. कः अ--रस्युक्स्वा तद्धनं । 

३. भ च-खनपक्ष । 
७. क्ौ--मश्तिता सीता चेदेही । 
५. भ च-दीषभ्रेः शीघ्रं । 

६. ल ब-~भ्युततद् । 

अ--<इक्यपतवत् । 

ॐ. कैट म-सञुद्धातां। 
८. कै---0यम्नेव । 

६. भ---भभ्यघावत । 

१०. कैराक्लम वब म--डासन्ञो। 



३५० बास्मीकीय-रामायणम 

यामोषधिमिवापुष्पामन्वेषसि महावने । 
११] सा देवी मम च प्राणा रावगोनोभयं हृतम ।॥*६।।[१५ 

त्वया व्रिहीना बेदेही लक्ष्मणेन च राघव । 

१७] हियमाणा पया दष्टा रावणेन बलीयसा ॥१७।॥ [१६ 
सीतामभ्यवपन्नोऽहे रावणश्च मया रो । 

१८] विह्वलो विरथच्छ्धत्रः पीडितो धरणीतले ॥९८।॥ [१७ 
पतत तस्य ध्वजं भप्रमेतत तस्य शरासनम । 

१९] एषं तस्य रथो राम भग्नः सांग्रामिको मया ॥१०।[१८ 
अत्र युद्धं पया दत्तं रावणस्य पुनः पुनः। 

२०] पक्षपाते मखे परोरिरगात्रारयाशूज्यं बरैरिणः ॥२०॥ [1 
परिश्रान्तस्य मे पक्षो च्छि्ा टद्धस्य रावणः । 

२१] सीतामादाय वैदेदीमपयातो महावलः ॥२९॥ [२० 
सीतामभ्युपेपन्नो ऽहं रावणेन हतो रणे । [ष 

-----------~ ~~~ => 

२२] राक्षसेन हत राम न मां त्वं हन्तुमहसि ॥२२॥ [२१ 
१. अ भ-<मिवायुष्याम ७ | 

चअ मिवायुष्मश्नन्वे ० । 

भ च-दीना च वेदे । 

कैरालमय ग म-तउवपन्नोय। 

कै-पतेतो । अ म--पातितो । 

अ ख--अय । 

दअ--वचो नाम !? । ख~--मभ्नो राम । 

कैरा म भ च--तबने°। 
कराल ष म-<ण्याङद्य। 
लम द भअ च-~मस्यवपन्चेा । भ----मस्यवपद्चो । 

१०. ल अपू । 
१९. अ--स्वं मां कदुमिष्छसि । 

--मां स्वं स्वक्तुमिष्छसि । 

® & ® ¢ 5 ‰& 4 



आररखयकारडम् ७२ । ० |) ३५१. 

रामस्तस्य तु विज्ञाय सीतायाः संभ्रितां कथाम् । [२२ 
२३] गरद्धराजं परिष्वज्य सरोद सहक्ष्पणः ।। २३ ॥ [२३ 

हतमेव परर्देनं निःउ्वसन्वं पुनः पुनः। 
२४] समीक््य दुःखितो रामः सोमित्रिमिदमब्रवीत्।।२४। [२४ 

राज्यथ्रंशो वने वासो हृतां सीता पिता मृतः) 
२५] एकमेकमिदं दुःखं समुद्रमपि गोपयेन ॥२५॥ [२५ 

त ्र्णमपि गच्छेयं पौर्णमांस्यां महोदधिम् । 

२६] सोऽपि शुष्यन् नदी भती मम भाग्यपरिक्नयात्।।२६।।[२९ 
नास्त्यभाग्यतरो रोके मत्तो ऽस्मिन् सचराचरे । 

२.७] येनेयै महती प्राप्रा प्रोरा व्यसनवागुरा ॥२७।। [२७ 

अयं पितुर्वयस्यो मे गरद्धराजो जंरान्नितः। 
२८] हेते विनिहतो भ्रमो मम भाग्यपरिक्नयान ॥२८॥ [२८ 

इत्येवमुक्ता तु व्रेचो राघवः सहक्ष्मणः । 
२९] जटायुषं स्प्रशन सिग्धं पितु सेहं प्रदशेयन ॥२९॥ [२९ 

११. 

१२. 

2 @ ^ @ ® < ® ‰ ¢ ~ | 

रा अ--रामस्तत्र । 

भ ख--विमर्दू तं। 

अ त-सीता नष्टा) 

भ च- सपण यवि! 

ल ब--पूर्णीमायां । 

भ अ--हुष्यति सौमित्र । 
ह ब--0विपयैयात् । 

अ--तग्यतर । 

रा--सखास्मि ° । 

भ ख~ जटायुषः । 

ल ब-वचन । 

अप्रीति । 



१५२ वार्पीकीय-रापायणम् 

निषृत्तपक्ष सधरावसिक्तं 
तं गृद्धराजं परिरभ्य रामः। 

क मेथिली प्राणसमा ममेति 
प्त] विमुच्य चोप॑ निपपात भूमौ ।॥ ३० ॥ [१३० 

हस्यार्षं रामायणे आरण्यैकाण्डे जटायुदशैनं नाम 

त्रिसैक्ततितमः समैः ॥ ७३ ॥ 

१. भ च--वाचै। 

२ भ ख--नास्ति। 

३, कैरालवम म ख-मस्ति। 

=. ध ध 



[-\] = [चतुःसप्ततितमः सगः] = [द-प] 
तौ तस्यापरिपणार्था श्रुत्वा प्रव्यैथितां भिम् । 
विनेदतुभृशं नादं धरर्यां च निपेततुः ॥१॥ 
मुहूत धीतसंज्नौ तौ शयानौ नि पक्रमौ । 
तमसीव च वर्तते बुबुधाते न करिथन ॥२॥ 
ततः सौमितरिराश्वस्यं मुहूतादितर लक्ष्मणः । 
रामं संबोधयामास चरणापरभिपीडयन् ॥३॥ 
महता तप॑सा वीर महता योगकर्मणा । 

रान्ना दशरथेर्नासि रब्धो ऽमृतमिवापरैः ॥४॥ 
स विनेतो गुंणे विद्धस्सद्वियोगेन मरमिपः। 
राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम् ॥ ५॥ 
सुकृताः खलु ते धन्याः पुर्यात्मानश्च ते नराः 

ये नित्त वनाद् रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम् ॥६॥ 

१. म-ततो तस्य परि० । कराल व म--प्पूीये 

्म--तो तस्व पीरे०, 
करालभअवम -प्रम्यथितौ। 
कैराल ब--गिरा। म--शिरा। ब--गिरौ। 
भ च-- विनिपेततुः । 

कराल ब म--तमसा वर्तमानेन । 
क्ेराल म्व म~ जज्रिराश्रास्य। ` 

अ-- तमसा । 

रामम ख-0येनापि। 

भ च--विचेता। 
मअ च~-भमवद्दस्स्व० | 

[~ 

£ @ ^ = % ̂ 
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म च--भतः परमधिकः पाठः- 

सुखितः तव कोसश्य। या वनादाममागतम् । 
[५ 1) ५ 
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आचक्षाणः स्वकं नाम वेपंमानोऽपयास्यसि । 

यदि मां सस्प्ररोदङकेविषहेत न चान्तकः ।॥ ७ ॥ 
इत्युक्ता स किकोच्छ्रासी स्वजगाम नराधिपः ॥<॥। 

तस्य देवषिकस्पस्य त्वमेव सततं भियः 
महायज्ञैश्च कामैश्च लोकेषु विजितात्मनः ॥ > ॥ 
याचत्वां सुपुवे देवी बजरायुधमिवादितिः। 
धर्मपन्ी नरेन्द्रस्य कौैस्या कुलनन्दन ॥*०॥ 

अरेन्धतीव पुर्यारू्या चन्द्रज्योत्खेव निभका । 
तवोंश्ञीमे इलछपरा वप्यते परमे तपः ॥ ११. ॥ 
बनवासनिद्रत्तस्य पितुः कृतवतो वचः । 

आ्चास्तं दशन बीर सा पुनस्तव सप्रति ॥*२॥। 

॥ 

भ च-भाव्वक्षाणा । 

अ--भ्रियमानोप० । 

र वेपमाणा० । 

खल ब-<शेदङ्ग कि । 

अ-- द्युन्छः । 

भ च-दुतः। 

इ भ ख-कोरास्या; 

अ--कुटनादिर्न) । 

अ~ विर्चतीव । म-वर्दंतीव ? । 

१०. ब ल--चन्द्रञ्येत्स्नाविनिमेरा । 
१९. क्ैरालखलञअ ब प--तवाख्ि। 
१२८. ख ड-तप्यतः। 

अर ख- तथाते 

१३. क्तैराल य ब म---वनबासनिगभे्तसूय । 
१५. ल ब-देवी। 



आररयकारडम्् ७४ ॥ १८ ॥ ५५५ 

त्वभमिपित्तोपपस्ना या त्वदधीनसुरोदया । 

मा तस्यां पन्दभाग्याया मोध्ामाश्ां करिप्यसि।।*३॥ 

यस्यं श्ेलवती रम्या सागरान्ता न गोचते। 

त्वभिदे शाद योऽरैलास्ति वसुधां भरतः मभुः।।१.४।। 
त््रत्छरतं (¶ते) चौयतं कालं फलमूरेन वतैयन् । 
तवैव पादुके वीर पूजनार्हे समाधितः ॥ १५ ॥ 
दिलीर्षैरघुसेक्ष्वाकुव्यूटढां बहति यो धुरम । 
सं स्यक्त्वा स्मैकामेर्थास्त्वत्करते मुक्तां वर ॥*५६॥ 
तस्य कर्मफले कत्खं त्वदधीन नराधिप । 

तद् यदा निष्फलं न स्यात तथा यतितुमर्हसि ॥१७॥। 
न चावसीदनं साधो त्वद्विधस्य महात्मनः । 

अत्यस्तासदश्ञं कमे प्राकृतस्येव विश्ते ॥*८॥ 

क्षै राख ब म--रोसस्यामन्द्० । 

रा-यच्र ) 

अ ख--स्वश्चिरवेहास्पुनः शास्ति । 

भज च--स्वकुते च वनात् । 

कैराय्यमम च--सर्व । 
लख ब--तयेव । 

ख क~ दिरीपपरमेक्ष्वाकु० 1 

अ--दिरीपरपुमिक्ष्वाङु० । 

अ ख-सस्य्० । 

६. क्तैरा म ज--सुखकामा्थौ० । 

१०. भ ख--भतः परमधिकः पाटः-- 

मामवेक्ष्य महापाश सवैथेव यथस्मितेः 

त ममिवंविभं च्छं न विहातुं स्वमर्हेसि ॥ 

१९. क्ैराम म च---भङृत्वा सर । 

@ ̂ ^ % ^ ^“ | | 
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संविधत्सवं तथां वीर यथाऽहं भरवस्तथां । 

सीता चाया च कौसल्यं जीविष्यन्ति स्थिते त्यि ॥*९॥ 

कृतस्नस्यापि हि लोकस्य त्वदधीने सुखायुषी । 

करं पुनर्वैश्रुधापार येषां नस्त्वयि जीवितम् ॥२०॥ 

एवं सपर्यतः सर्वे जायते करुणा न ते । 
अस्मासु च नरश्र्र विधत्ख यदनन्तरम् ॥२१॥ 
यमाचषठ जयारयवै रावणं नाम राक्षसम । 
हतीरमाथै वदेद्यास्तमेव प्रगयावहे ॥२२॥ 
अथवादिश्च मामेव यावदेव कृतागसम् । 

अधिगच्छामि तद्रक्षो ह्यपि गर्भगतो यदि ॥२३॥ 
अथेनमिन्द्राशनितुर्यतेजस 

शरेण सोदरं तमितो वधिष्यसि । 
----- ---- ------- - --- ---------------- ~ ---~--~ -----*~--~ ~-~----*~--~-~-~-~~~*~---~---~ 

ल अ ब-सधत्स्व च । 

अ--यथा। 

अ भ च--कोकाल्या। 

भ च--च। 

५. कतै य म--धनापुषे। रा-घनायुधे। 

भ च-सुखासुखे । 

६. भे च-यद'चष्ट | 

ॐ. कैल ब म--हन्तारनाष्यु। 
८. ल ष- अदं गस्छामि। अ म--अन्नि०। 

भख अभि्टन्मि। 

६. भ च-स्वरद्रक्षो। 

0. 

१०. अ--द्यथ गभ०। 

भ च-षपि गभेगतं। 

१९१. कैराल स्न व म--उतुस्यतेजाः। 
१२. ल-गेद्धे। ब- बोद्ध) 



आररयकारादम् ७६ । ६ ॥ २५७ 

ब्रह्मी जनस्थानमुपेत्य राक्षसम 

यथावधी राघव सेगुगे खरम |> ५।॥ 
पण वेगेन हैते तु गत्रो 

प्रद्ध रोषस्य धनुविकर्षतः । 
कृताभियः प्राणभरदय्य कडचन 

न जातु जीवयेदिति मे वचः शशु ।।२५॥ 
स सत्वरस्यं त्वगतस्य दशनं 

कि क ६६ 

यथार्थँ विद्येते तथां विधत्सख च। 

अथास्य निर्मथ्य कृतागसः शिरो 

भजस्व सीतां मुदितः परमोदैयन ।२६॥ 

हृत्या रामायणे आरण्यकाण्डे लक्ष्मणविष्ोपो नाम 

चतुःसप्ततितेमः सगैः ॥ ७५ ॥ 

-~--=-~~--------- --~"~------+--~- ~+ " " ~ - ------ 

१. भं य-यथावधभीवत् । 

2. असुखम् । 

2. भअ ख--हतेन रावण । 

छ. कैरालम् ब म--प्रबृदवेगस्य । 
५. कराल अव्र म--कश्चते। 
६. भ च--सतरस्वास्य गतस्य दर्दने । 

च- सतरस्वाद् गतस्य दुद्धीने । 

ॐ. करा ञ्च म~ यथा सुविद्येव । 
ल ब--यथायने विष्य । 

८. ल ब-प्रसोद्यम् । 

६. भ ख-- र्देमणवाक्य । 

१०. कैरालबममख--नाकि। 



[३-७३] = [ पञ्चसप्तातितमः सर्गः ] = [ दा-९८] 

प्त] छुष्मणस्य च वाक्येन चोदितो रघुनन्दनः । [पि 
रामः प्रक्यतुते गदे भुवि रो्रेण पातितम् । 

९] सौमित मित्रसर्म्प्मिदं वचनमत्रवीत् ॥१॥ [९ 
ममायं नूनमर्थषु वतमानो विहङ़मः । 

२] राक्षसेन हतः सख्ये प्राणांस्त्यक्ष्यति दुस्त्यजान् ॥२॥[२ 
प] इदमस्य दैरीरं वे गतप्राणं प्रदृश्यते ॥२॥ [षू 

यावदेवं सुसैत्नोऽये यावच्छक्रोति भाषितुम् । 
४] तावँ प्च्छीम्यहं सीतां तं चापि पिशिताशनम्।।४। [प 

जटायुं्वदि शक्तोपि वाचा मां भोषितुं पुनः । 

५] सीतामार्याहि भद्रै ते कं च देव हतेति सा॥५॥ [४ 
--~-------~----~-- ~ ------------------~-~~~------न~ + 

नि 

प्रतु । 

भ च-नासि। 

भ च-- राक्षसेन्द्रेण । 

रा-मिग्रसस्पदौ० । 

५. भ स--पुरा देह । 

६. भ च--यावदेष ससक्षोय । 

$. कैराल्ल व्र--यावत्। 

८. मभ च~ प्रकष्याम्यहं । 

६, अ प--पिशितारिनम्। 

१०. कषैरालम्रषम च-भटायो। 

= ‰ ® ~ 

११. भ स--वाचमाभाष्यतां । 

१२. ल ब म--गतेति। 



आररयकारडम् ७५ । १.३ ॥ ३५९ 

त्वामनामयमव्यग्रं सरूढव्रणयुत्सहे । 

६] कैर्तु वभैसहस्राणि जीवन् वै विचरिष्यसि ॥६॥ [1 
किं निमित्तं हैरेत सीतं रावणस्य च किमया, 

७] अपराधं ? द्ध) कं वा दृष्टा रावणेन मम परिया ।।७॥ [५ 
कथं तचन्द्रसकाशं मुखमासीन्मनोहरम । 

८] सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन काटे द्विजोत्तम ।॥८॥ [६ 
कथवीर्यः क्थंरूपः किंकमो स च राक्षसः । 

९.] क चास्य भवनं तात च्रहि मे परिपृच्छतः ॥९॥ [७ 

११यू ] तमुद्रीक्ष्याथ दीनात्मा विपन्तमनन्तरम् । 
वाचावसन्नया रामं जटायुरिदमत्रवीत् ॥*०॥ [८ 

१२] सा हृता राक्षसेन्द्रण रावणेन विहायसा । 
मायामास्थाय विषमां व।तदुदिनसंकुखाम् ॥१९१॥ [२ 

९३] परिश्रान्तस्य मे तात पक्षौ च्छिच्ा निशाचरः । 
सीतामादाय वैदेदीं प्रयातो दक्षिणामुखः ॥१२॥ [१० 

१.९] उपरुध्यन्ति मे प्राणा दृष्टि चमति राघव । 
पयामि दक्षान् सौवणान शिरसो धृतेभूरनान् | १३। [११ 

केरालमनब म-सरूढग्राण० । 

कै--कथ । 

ल ब-हरव्। मम-हता) 

प्र म~--सीता। 

कैीराल अवमतं पु 

अ--किं कम) म--किं कर्मः। 

भ--<ब्तमनातुरम् । 

रा--प्रयाणो । 

भ~ त्रसति १ । 

भ च--शिरसा बत । 

@ ^ @ € # @& ^ & ~ | 

नी 
+ 
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१५] येन राम मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः । ` 

१६१ ] तम्मिन् नेष्टं धनं खामी क्षिपं सभरतिपचैते । १४।। [१२ 

न हि व्यथा स्वया कायां जनकस्यात्पजां प्रति । 

१.७] दीं रंस्यसे पतनी हत्वा तै राक्षसं रणे ॥*५॥ [ष 
१.८३] असरमहस्य ग्रद्धस्य रामं प्रत्यनुभाषतः 

आस्यात् मुसात्र रुधिरं भियमाणस्य सामिषम् ।१.६। [१५ 
१.९] इदं चोवाच वचनं भरियमाणो विहङ्मः । 

२०यू ] सवेत चारयन् दष्ट रामं तेत्राश्रुविङ्कवम् ॥*१७॥ [ष 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद राता वैश्रवणस्य च। 

२१] इत्युक्ता दुटेभान प्राणान् मुमो च पतगेश्वरः ॥*५८॥ (५९ 
बरूहि च्रहीति रामस्य ब्रुषाणस्य कृताजैटेः । 

२२] त्यत्का शरीरं गृद्धस्य जग्मुः प्राणा विहायसा ॥९९॥ [१९७ 

१. ल व--इष्ट। 

२. कैरालम्म ब म--घन स्वामी । 
म्ब ल--तस्प्रतिषद्यते | 

र¶ अ-स प्रतिपद्यते । 

छे. अ च--भतः परमधिकः पाठः- 

बृन्द (विन्दो ?) नाम मुहूत ते च नाभुद्धं राक्षसः । 

षो रोहामिषं प्राङ्य क्षिप्र स षिनक्षिष्यति ॥ 

बभ स~-स्वया भ्यथा। 
लकमभ च--वैवेद्या। 

लब भ ख--पस्म्या। 
अ भसपूर्णस्य । 

भ य---दशिमास्थिराम० 

कराम ल अ--0तत्राख ० । 

१०. भदवान । 
११. अ-हृताञअऱ । म~-ङृतांजष्िः | 

® ‰ ॐ ‰& 
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सन्निपत्य शिरो भ्रमौ प्रसार्य चरणौ तथा । 
२३] प्रक्षिप्य च शरीरं खं पपात धरणीतटे ॥२०॥ [१८ 

व्यापन्नं प्रेक्ष्य तं गरद्ध गतासुभचलोपमम् । 
२४] रामः सुबहुमिदःखेर्दीनं लक्षपणमत्रवीत्॥२१॥ [१९ 

बहूनि रक्षसां वासे वषाणां बसैता सुखम् । 
२५] अनेकानि सहस्राणि वाहितानीह पक्षिणा ॥२२।॥ [२० 

असौ वै दश्डकाररये चिरकाटं सुख स्थितः । 

२६] सोऽयमच् हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥२३॥ [२१ 
न मे कार्यमिदं युक्तं मरतं त्यत्का जटायुषम् । 

व्रजाम्यसिस्करृतं त्वेनं गरद्धराजं पितुः समम् ॥२५॥ [}प 

२७३] इत्याह रक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥२५॥ [प 
द्धो राज्यं परित्यज्य पितृपेतामहं महत । 

२९] मम हेतोरेथं प्राणान् युक्तवान् पतगेश्वरः ॥२६॥ [२३ 
सर्वैत्र खल टशयैभ्ते साधवो धर्मचारिणः । 

गाल म--प्रसञ्य। 

अ च-- वर्षाणि । 
लन म-वस्षतः। 

भ च-- विहृतानीह । 

स-- पक्षिणः । 
भ च- अनेन दण्डकारण्ये चिरकालम्मुपोषितं । 
अ--शेषे । 
करै ल भ--कजामि सस्कृतं । 
भ--भपरहस्तेन प्रान्त भागे लिखितम् । 

च-- नाकि । 
१०. लबम म च--यद्धराज। 

११. भ च--परिष्वञ्य । 

१२. म स--देतोः भियान् । 
[क १ ऋक ~ | 

¢ ¢ @ ~ ~ श ~ 
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३०] शूराः शरण्याः सौमित्रे तिथग्योनिगतौ अपि॥।२७।।[२५ 

अयं पतगराजो हि सानुक्रोशं; सुहवपियः । 
३१] मम हेतोः पराक्रान्तो गः: स्वर्गे न सश्चयः।।२८॥ [ए 

पत्रैरपत्यैदारेऽच परिक्षीणो महा्रलः । 
र२] अनाथ इव धर्मात्मा गतो वैवस्वतक्षयम् ॥२९॥ [१ 

सीताहरणनं दुःखं न मे बीर तथा भवेत् । 

३३] यथा विनाशो श्रद्धस्य मत्कृते च परन्त१।।३०।॥ [२५ 

राजा दशरथः श्रीमान यथा मम पहायशाः। 

३४] पूननीयडइचव मान्यश्च तथायं पतगेऽवरः ॥ र %।। [२६ 

लक्ष्पणाहर काष्ठानि निपथिष्यामि पावकम । 

२५] श्द्धराजं ददिष्यामि मत्करते निधनं गतम् ॥३२।। [२७ 

दहै पतगररोजस्य चितामारोप्य लक्ष्मण । 
३६] अहै धक्ष्यामि सौमित्रे हतं रोद्रेण रक्षसा ॥३३॥ [२८ 

या गतिधर्मञ्ञीखानामारिताद्रेश्च या गतिः 

१. भ ख--5निगतेष्वंपि । 

2. अ--भ्पेतं नागराजोसो । 

कतै रा ल--तपतगराजीसौ । 

म त--0राजो वै । 

ल ब~--सारक्रोशः । 

कतै रा अ--परिहीनो । 

ल अ- महायशः ! 

भ---अपरहस्तेन प्रान्तभागे छिखितम् । 

कतै रा श म~ पतगनाथस्य । 
भ ख~ इम । ‰ ® ^ ® % 
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पष] अपरावतिनां या च या च क्रूमिमदायिनाप् । [२९ 
हरणागशतिनां या च गोदहिरर्यप्रदायिनाम ।॥३४॥ [7 

प्च] पया सं समनुज्ञातो गच्छं लोकाननुत्तमान् । 
7] श्द्राज महासत्व सस्कृतस्त्वं मया यतः ॥२३५॥ [३० 

एवमुक्का चितां दीप्नामारोप्य पतगेश्वरम् । 
३७] ददाह रामो धमोत्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः ।॥३१॥ [३१ 

दग्ध्वा च सहसोमितिप्रनं गत्वा च वीयवान् । 
7२] स्थुटान् हत्वा पहारोदी?(ही)ननुस्मराते तं द्रैनम॥ ३७।।[३२ 

रोहिमांसानि चोद्धत्य पिरडीकृत्वा महायशाः । 

३९] कुशानादाय रामः स वने हरितेशाद्रटे ॥३८॥ [३३ 
यत्मेतकर्मकर्यं चः कथयन्ति द्विजातयः 

१. ल य~ शरणागतानां । 
रा--नास्ि। 
मच-तां। 
भ च- गात । 
भ स~-ब्रज। 
कैल वब म--सुवरन्धु०। 

म-- स्थूला । च- स्थूल 1 

भ च--वरारष्मनुस्मरत । 

च--दिजातयः इति ३रतमश्छाकस्य दिक्ीयपादेन सम्बम्धः। 

१०. कैराव्म म च-रो्हमां० । अ-रोहमां०। 
१९१. भ--रम्ये। 
१२. राल ब--हरति० । 
१३. च~ नास्ति । 
१४. के रा ल--यस्मेतस्य धमैकर्भत्वं । 

न्म म--यस्पेतधमंकर्मस्वं । 

भ--यन्तस्पेतस्य धर्मस्य । 

च--नाखि । 

१५. ख--मल्ि | 

--~ -,-~--- ---- -~ ~-------- ----` ---- -- ---~ 
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४०] तत परेतगमनं तस्य क्षिपं रापश्चकार ह ।३९॥ [३४ 

ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ । 
४१] उदकं चक्रतुस्तस्मे शृद्धराजाय तावुभौ ।४०॥ [३५ 

स गरद्धराजः कृतवान् यशस्करं 

सुदुष्करं कमे रणे निपातितः । 

महपितुल्येने च तेन संस्कृतो 
४२] जगाम पुरयां गतिमात्मनः थभा ॥४१। [२३७ 

इत्यर्थे रामायणे आरण्यकाण्डे जटाश्चुः संस्कारो नामं 

पञ्चसक्ततितमः सर्गः ॥७५५॥ 

१. भ~ महषिकसल्पेन च सस्कृतसतथा 1 

च--महर्षिकस्पेन च सस्कृत स्था । 

2. अ-नास्ि। 

2. अ~ जटायुषः सस्कारः । 

ल-- जटायुः सस्कारः । 

ध. कराल बमम ख--नस्ि। 
५. ल ब--नालि। 



[ वं-७४ ] = [ षटसप्रतितमः सर्गः ] [=दा-९९ 1 
करत्वेवमुदकं तस्मे तामौ गपलक्ष्मणो । [१ष् 

१] श्रातरौ मेधसंकशो गोक्व्याकुखचेतनो ॥१॥ [प 

ततस्त्वस्तं गते मूर्यं संस्थितौ तौ निजाश्रमे । 
२] नयतुस्तैं निशं तत्र दुःखितौ रापलक्षपणौ ॥२॥ [प 

ततः शून्यं निषासं ते परित्यज्य तु राघवौ । 
३] अन्वेपन्तौ बने सीतां पथिमां जममतुदिशम ॥३॥ [१ 

तो दिशे पश्चिमां गत्वा शरचापासिधारिणौ | 
4] अव्िप्रहतमिश्ष्वाक् पन्थानं प्रतिपेदतुः ॥४॥ [२ 

कटेः पुष्यश्च ब्रहुमिरताभिश्वं प्रेष्ितम । 
५] आतं स्तो दुग गहनं धरोरदशनम ॥५॥ [१ 

व्यतिक्रम्य तु वेगेन व्याघ्रसिहनिषेषितम । 

६] सुभीमं ते मरह।रणयं उ्यरतियातो महावशी ॥६॥ [४ 

ल ब म--सुस्थितो। 

म च~--वास आश्रम । 

भ च-न शिष्याते | 

अ--तत् । 

५. अ--0हितमिर््वाकुप० । 

ख--अवग्रहवामिक्ष्वाकुपं°० । 

म--विग्रितमिक््वांव° । 

६. भ च--फुश्र वृक्षे । 

म्र -गैताभिह् । 

% ‰ € ~ 

८. बल--<बेशेन। 
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ततः परं जनस्थानात् चिक्रोशं चापि राघवौ । 
७] क्रौचं विविशतुर्गहनं बनमोजसा ॥७॥ [५ 

नानामेघचयपरख्यं परत्तमिव्र पवेतप् । 
८} नानातैर्नेः मैः पुष्पे गपक्षिगणायुतपर ॥८।॥ [४ 

दिदक्षमाणौ वदरीं तद्रनं तौ निरीक्षतुः | 
९] तत्र तत्र विव्रष्ठन्तो सीताहरणक्रपितो ॥ ९ ॥ [७ 

तक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्यवान् शीखवान शुचिः । 

१०] अन्रभीत पराजजलिवाक्यं चातर दीनचेतसम् ॥१०। [२० 
स्पन्दते चं ददं बाहूरुद्वि्मितर मे मनः । 

१९] प्रायशश्चाप्यनिषएानि निमित्तान्युपरक्षये ॥११॥ [२१ 
तस्मान् सजो भवत्वार्यः कुरष्व मने मतिम् । 

१२] इमानि निमित्तानि सथः शंसन्तिमे भयम् ॥९२।[२२ 
पष वञ्ञजुलको नाम पक्षी परमदारुणः । 

१.३] आवयोविजय युद्धे शसन्ञेव विनन्दते ॥१३॥ [र 
तयोरन्वेषतोरेवं सर्वं तद् वनमोजसा । 

प] सजज्ञे विपुलः शन्दो भञ्जन्निव महद्वनम् ।।१.५।¦ [२४ 

रा म~ उष्य । भ च--प्राप्य । 

कष रा स--केोद्भावर्टः | 

भ--वानावणं | 

कै--तद्ने । 
अ--बिच्वेशटन्तो । 

क्ैराय्यममख--मे। 

ल व~ कुदष्वागमने । 

भ च-वजुडको | 

अ ब-षि्निंवते। भ ख-- विन्ते । 

क 

^ ^ © ^ 



आररयकारडम् ७६ । २० ॥ ३६७ 

संवेष्टेयत इवात्यर्थं गहनं मातरिश्वना । 

कष] वनस्य तस्य जब्दोऽभूदु दिव पापूरयनिव ॥१५॥। [२५ 
ते शब्दं बीक्षमाणशस्तु रापः सौमित्रिणा षह । 

पर] ददश सुमहाकायं राक्षसं घ्रोरदश्नम् ॥५६॥ | 
षष] आमेदतुस्ततस्तस्य तात्रुमौ प्रमुखे स्थिनौ । 

१.४३] विदृद्धमरिरोग्रीषे कवन्धमुदरेमुखम ॥ १७॥ [२७ 
नोममि निचितं तीक्ष्णमंहागिरिमिबोच्छिनम् | 

१५] नीटमेषनिमे रोदे मेषदुन्दुभिनिःखनम् ॥१८॥ [२८ 

2१ १॥, 

महावप्मेण नीरे विपुलेनायतेन च । [२९ 
१६| एकेनोरेसि रोप्रेण नयनेन विवतिना ॥*९॥ 

महदष्रं पहानदे टेचिहानमिवरान्तकरम । [३० 
९७] भक्षयन्तं म॑हारोद्रं घोरावरक्षमरंगद्विपान ॥२०॥ 

अ--सवेष्टत । 

२. भ मातरिष्वनो | 

र अ-- वीक्ष्यमाण । 

भ च~--काक्षमाभे। 

अ म--सुमहावीर्य | 
ट ब-0र्निशितं | 

भ च-मेघस्वनितनि० । 

कैरा्न म-महावषैण । करौ --फोषे तु (महावर्धेण" इत्यस्य 
स्थाने (महावक्रेण' इति संशोध्य कृतम् । 

८. भ--विपुरेन यतेन । 

६. करार व म--पकैकेनाति० । 
१०. कैराअ भ च-- महानादं महादष। 
११. लक म च--महावक्र। 

१२. करा ल ब~ पोरान्बृक्च० | 
अ--बोरानृश्षमृगद्विजान् । 

4 
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दीम भुजो विकुर्वाणो तावुभौ योजनायंतौ। [२१ 
१८] कराभ्यां विविधान् ग्रहनं विथित्रान् मृगपक्षिणः॥।२१।[२३यपू 

आकरषन्तं विकर्षन्तमनेकान् मरगयूथपान् । 
१९] स्थितपाटत्य पन्थानं तयोभ्रात्रोः प्रपनयोः ॥>२॥ [३२३ 

अथ तौ समतिक्रम्य क्रोक्षमात्रं स्वपरयंताम् । 
२०] महान्तं दारुणं भीमं कबन्धं मुजसटरतम् ॥२३॥ [३३ 

स घोररूपोऽधमोसमा क्षुधार्तो जग्रहेऽथ तौ । (३५८ 
प्त] खद्धिनो टढधन्वानौ तिभरत्राणधनुरो ॥२५॥ (३५१् 

कबन्धेनातिक्रायेन समो दीधगहूना । [1 
२९१] श्रातो बररिणं प्राप्य कृष्यपाणौ मह्रौ ॥२५॥ [३५३ 

२२्] दीर्घौ दशतु धोरो बाह परिधंसननिमौ। 
प्रहाजगरस काशो खर्नोपभिराचितौ ॥२६॥ [प #. 

कराय वरे - विकुर्वाणा । 

भ --योजनायतं । 

भ स--ग्रृ्य। 

कराल --विविधान् । भ च--निनृद्धान् । 

भ च--विष्रुण्वन्त° । 

म--प्रसश्नयोः । म च--प्रमत्तयोः । 

ख ब-च पयता । ग ममतु पश्यतां । 

अ च--दुष्टप्मा । 

शा-खद्धिधम्बो । 

ख ल--तथा बाण० । 

भ च-सगढो । 

भ च-वैरिणं। 

भ च-ऽर्षीरो। 

अ---परमस० । 

अकि अ 

७ 5 „> „> 9 ~ 



आररय ारडम् ७६ । ३१ ॥ २३९९ 

२२] तीक्ष्णरोमनलौ बाहू पशचास्यातरिव पनगौ ।॥२६॥। 
ताभ्यां तु कृष्यमाणो तौ बाणपातादुपागतौ । [` 

२३] इच्छेण तदुरस्यास्यं तस्य द्रा व्यवस्थितौ ॥२७॥ 
न शशाक सतौ बीरौ ्रातरो रामलक्ष्मणौ। [र 

3 

२४] प्रक्षप्तुमास्ये बाहुभ्यामवष्टभ्य स्वतेजसा ।२८॥ 

तावुवाच महावाहुः कबन्धो दानवोत्तमः | [प 
२५] शरचापधरौ वीरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥२९॥ [? 

को युवां ठपर्भसङन्धो खद्वाणधनु्धंरौ । 
२६] घोरं वनमिदं प्राप्नौ मम भक्ष्यम॑पस्थितौ ॥३०॥ [५२ 

(५ १ 0 थमि 

तज व्रतां यथातच्ं किमंथमिह चाग॑तो । 

२७] दमं देशमनुप्राप्तौ श्ुध्रा्तस्येह तिरतः ॥२३९१॥ [४३ 
१ॐ 

र] सवाणागुधखद्धौ तु तीक््णध्रद्ाविवर्षभो । 

१. भ च-0रोममुखो । 
भ-- त तमुपागतो । 

रा-नाम्ति। 

भ च--युवाख्षभम० । क, 

क  ) भ च--खङ्गचाप० । 
भ च~--भक्ष्याबु° । 

भ च-~तच्ं । 

म-नूत 1 | 

भअ च-यथातभ्य। 

कतै रा श्च म--किंमथ वामिहागती। 
१०. ङ ब~ युवां के ताविष्टागतो। 
१९१. रामभवचख-दद। 

१२. कराम म~-श्षुधास्येव । 

044. 

१३. कैराञ्जममच-च। 
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प] विनदन्ताघ्रुभावास्यपुग्रमेवे नयाम्यहम ॥३२॥ [४४ 
२८य् | तस्य तद्रचनं श्रुता कबन्धस्य रृत्तमः । [४५षू् 

आत्मानपाचचक्षेऽथ सीताहरणमेव च ॥२३॥ 
पत] राज्ञो दशरथस्याहं पुत्रो राप इति श्रुतः। [प 

पित्रा निधुक्तो टद्धेन भियावचनकारिणा ॥३५॥ 

प] लक्ष्मणेन सह श्रात्रा मायामादाय नि्ैतः। [प 
सामे रक्षसा भायां हता कमटलोचना ॥३५॥ 

र] तामन्विष्यन् सह श्चात्रा वने पुरूषवनजिते । [प 
ोकदूःखसमाक्रान्तो बाहुपध्यं तवांगतः ॥३६॥ 

प्र] राघ्येणवमुक्तस्तु कषन्धो दानवोत्तमः । [)२ 
क्रोधमाहारयत् तीव्रं वचनं चेदमव्रषीत् ॥३७॥ 

प्र] सभायस्य वने वासः सवथा धमदूपणः । [प 
आयुधेन च किं कार्यं यतिनो वनवासिनः॥३८॥ 

४] तच्छत्वा घोरंसंकरारं कबन्योक्तं सुद।रुणम् । [र 
२८३] उवाच लक्ष्मणं रामो सुखेन परिशेष्यता ॥३९॥ [४५अ 

कृच्छ्रात् बरृच्छूतरं परय दारुणं सत्यव्रिक्रम । 

भ च--0वास्यमारमनेो वे । 

 अ--0चचक्षे च । 

ब म~ वियुक्तो । 

भम खच) 

१. करै रा- ०मन््रेषन् । अ भ च--7भन्वेप्यन् । 

८ & ^ 

केरालञअबम-९माक्रन्तो बाहुमध्यै तवागती । १ 

लवम म च~ यतिनोवैनवासिनोः। 

८. भ च~ वचन घोरं । 



आररयकरारडम् ७६ । ४३ ॥ ३७१ 

२९. व्यसनं जीवितान्ताय पराप्नमपाप्य तां पियाम्।।५०।।[४६ 
कटस्य सुमहद् वीर्य स्वेभृतेषु खक्ष्मण । 

३०। अत्मानं मां च काङुर्प्थ व्यसंने परय मोहितौ।।४१।।[८७ 
शूरारच बवटवन्तरच कृताख्राडच नरा रणे । 

३१ कालाभिपन्नाः सीदन्ति बाल्ुकासेतैवो य्था।।४२॥ [४८ 
इति ब्रुवाणं टढसत्यविक्रमं 

महारथो दाश्चरथिः प्रतापवान् । 
अवेक्ष्य सौमितिरूदार विक्रमः 

३२] स्थिरां पति खां मतिमां्तदाकरोत ॥।४३॥ [५९ 

इत्यार्षं रामायणे आरण्यर्काण्डे कबन्धदरीनं नाम 

षट्सक्चतितंमः स्मः ॥७६॥ 

^-^ न 0. 

ख ब--कारूगेषु° । 

करान म--भ्यर्न) 
भ च~ यथा बालुकस्तवः । 

अ ब म-अवीद्य। 

५. ल ब-सोमिन्रिमुदा० । 

भ च~-नास्ि। 

ॐ कराल बम भ च~ नाकि) 

% & ‰ ̂ 
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[वे--%] = [ सप्तसप्रतितमः सर्गः] =दा-- ७०] 
तौ तु तत्र स्थितौ दृष्टा ्रातरौ रापरक्ष्मणो । 

९] वाहुपाश्षपरिक्षिप्तौ कवन्धो वाक्यमत्रवीत ।॥१।॥ [९ 
तिष्ठतेः १ (थः) रिं नुमां दृष्टा क्षुधार्त क्षत्रियर्षभौ । 

२] आहारार्थं त॒ संखष्टौ मम न प्रतिजनस्पधः ॥२।॥ [२ 

तच्छत्वा छशक्ष्पमणं रामः प्राप्रकारं हिते वचः 

३] उवाचाथ समापो विक्रमे धृतनिश्चयः ॥३।॥ [३ 
त्वां च मां च पुरा नूनमत््ययं राक्षसाधमः 

ट] तस्मादसिभ्यामस्याश बाहच्छिन्दावं छक्ष्मण ॥५।॥ [४ 
ततस्तु देशकालज्ञ खड्भाभ्यामेव राघवौ । 

५] बाह तस्यांशदेज्ञाभ्यामुभावेव न्यकृन्ततापं ॥५॥ [८ 

१. भ च--तिष्टध्वं । 

२. ल ब-किमु। 

अम-कनु)मनच-किन्न। 

२. भ च--आषहाराथां। 

५. अ--प्राप्ठकारे हित । 

नन ख--प्राप्ठकारामदं । भ च--प्राप्तकारुहित । 

५९. अ--चाथसमापन्नो । 

६. रा-ृतन० 1 
अ. म-नून मस्यय। 

८. ब--राक्षसाधिषः । 

६. कैरालव-वाहुं। 
१०्कै मम च--छिदाव । 
१९१. कैरालम व म--श्राहू तस्य प्रदेशाग्रात् वीरो तौ। 
१२. कै रा अ म-सन्म्यकृन्ततां । ल ब~ सल्न्यवतैतां । 



आररयकार्डम् ७७ । ५१. ॥ ३७ 

दक्षिणो दक्षिणं बोहुं सुसक्तमसिना ततः । 
६] रामरचच्छेद खङ्धन सव्यं वीरउच लक्ष्मणः ॥द॥ [९ 

स पपात महाकायरिकनवाहुं मेहाखनः 1 
७] खरग गां च दिशरचेव नादयन् जलदो यथा ॥७॥ [५ 

सनिकृत्तो भुजौ दृष्ट्रा शोणितौधपरिप्लुतौ । 

८] पुनः पप्रच्छ तो बीरौ कौ युवामिति भरायताम्।।८।।[११ 
इति तस्य ब्रुबाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 

९] शशंस स्वे काकुत्स्थः कबन्धस्य महाव्रखः ॥९॥ [१२ 

अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम नस्षभः। 

५०] अस्थेवावरेजं विद्धि भरातरं मां च लक्षणम् ॥१०। [९३ 
अस्य स्वेवभरभावस्य वसतो विजने बने । 

९.१] रक्षसापहृता भाय यामनेष्टुमिहागतः ॥११।। [१५ 
--- “""----- ----~----+~- “~--~------ ~ 

चद-वाहु सुमु! भ च-क्राहुमासक्त०। 

ख ब म-_-खह। 

कैरालय म-चिन्ञकायो। 

६ © 

भ च-ख च। 

क्ेरालेद्यव् म-सनिदर्तौ। 

कैराम-तुतो। 
ल व म--पप्रच्छतुर्वीरो । 

भ-- < मित्यजल्पतां । © 4 ~ % ५ 

ख-- ^ मिति जल्पतां | 

६. लम ब म-साधुरक्षणः 

१०. भय- महायशाः ॥ 

११२. अ---वावरणे ?। 

१२--मम--रामखक्ष्मणं ?। 
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त्वंतुकोवा किमथवा कवन्धसदशो बने। 

१२] आस्येनोरसि दीपने भग्रजघः प्रवर्तसे ॥१२॥ [९६ 
एवमुक्तः कबन्धस्तु कक्ष्मणेन महात्मना । 

१३] उवाच परमप्रीतस्तदिन्द्रस्य वचः स्मरन ॥१२॥ [९७ 

स्वागतं वां नैरश्रठौ दिष्टया पश्यामि चाप्यहम् । 
१.४] दिष्य चेमो निकृत्तो मे युबाभ्यामायती मुजौ।।१४।।[१८ 

ममाप्यनेन रूपेण निर्वेदः सुमहानभूत् । 
१५1] मृत्तिराटर्र॑त एकस्थो जीवलोकविगहितः ॥१५ [पष 

विकृतः पिर्किताहारः सवेसत्वभयावहः । 

१६] न रिंचिदु वनजं सच्छे वाहुमध्यमुपागतम् ॥९६॥ [ष 

मृगं वा महिषे वापि शादूखमथ मानुषम ॥ 
१७] न वजंयाम्युपगतं क्षीणपुरयः पु धान्वितः ॥*७।। [7 

व्यसने मज्नता घोरे शोके महति तिषएरता । 

ॐ = ०ॐ ०/2 & ~ 9 
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ल ब-- क्षिप्तेन । 

भ च--मन्नजघेपवतषे । 

भ च~ नरग्याघ्र । 

अ--रा । 

द्षैल म ब म-निदृत्तो । 

लयम भ-- ममाथ तेन। 

ल ख-पिण्ड एव। 

भ च--वजेयन् । 

अ-- खत । 

अ - <खख्मिव। 

को-- नास्ति । पश्चस्प्रान्तभागे शिखितम् । 

भ ख-याम्युपायाम्त । 



आररयकारडम् ७७ । २२ ॥ २.७५ 

१९८] राघवौ यन्मया दष्टो नारित पुरयंतरो म्या॥॥९८॥ [प 
सत्यसन्धो तथा बीरौ धामिकौ सत्यपिक्रमो । 

१९] संहितौ भ्रातरो ष्टौ मुक्तोऽहं पापजीषिताव ॥१९॥ [र 
रू पवानर्हमप्यासं कन्दपसर्दश्ञो युवा । 

२०] सोऽहमात्मापचारेण प्रप रूपविपर्ययम् ।२०॥ [7 

विरूपं यच मे रूपं चेदं टोकभयावंहम् । 

२१1 श्रापदोषादिदं पराप्रं विक्रेत घोरदशनम् ॥२१॥ [१९ 
जानतापि मया वीरौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 

२२] गृहीतौ शापमोक्षार्थं तच्च मे प्षन्तुमर्हधः ॥२२॥ [प 
विरूप यच मे रूपं प्राप्रं ह्यविनयान्मया । 

प] श्रता ?(त) तन्नरव्यापघ्रौ तत्वतः सतो मम ॥२३।[१९प् 
प] यथा मम पुरारत्तं रूपस्य च विपयेयम्?(यः) ॥२४॥ [ए 

इत्यार्षे रामायणे भरण्यकाण्डे कबन्धबाहुष्छेदन नाम 
१७ 

सक्ठसक्षतितमेः समैः ॥ ७७ ॥ 

क रा- जन्मिकेो ्ट्र।लम ब म--जन्मतो श्रौ । 
^ ~+ 

ॐ 

के रा--घन्पतरो । म--नास्ति। 

म~ नास्ति। 

केराअम रूपवान्सहितो० 1 

क्षै रा अ म--कन्दपसहितो। 
दम-- रोके भया० । 

ब य ल~ शण्वतां ।भअ ख~ श्णुष्वं । 

¢ 

कैरालमवब म~ रूपम्यास्य। 

कै रालवममभवच-नन्न्ति। 
भ च~ कोषयोः सगेसमा्षिने दश्यते । भ-- कोषस्य च प्राम्तभागे 

अपहस्तेन सग॑समाच्चिरपि ददता । 

८ £ @ ® < % 
कि 
+ 



विं--9^1=[अष्टसप्रतितमः सर्गः] =दा--०१,७२] 
रूपमासीन्पहचिन्रं त्रिपु टोक्रेषु विश्रुतम् । 

२३] यथा सोपस्य शक्रस्य मूर्मस्य च यथां पुनः ॥१।। [५ 
सोऽहं रूपमिदे कृत्वा टोकवित्रासनं महत् । 

प्त] ऋषीन् बनगतान् बीशै तरा्यामि यतस्ततः।।२॥ [२ 
ततः स्थृरखशिरा नाम महषिः कोपितो मया । 

पर] सचिन्वन् विविधान् वन्यान रूपेणानेन धपितः।३।। [3 
तेनाहमुक्तो रोपेर्णं घोरशापाभिक्लापिना । 

प) एतदेव नृशंसं ते रूपमस्तु विगदहितम ॥ ४ ॥ [५ 
स मया याचितः ऋः शापस्यौन्तो मवेदिति। 

२] अभिशापक्रतस्येति तेनेव भापिते वचः ॥ ५ ॥ [५ 
यद च्छा मुनौ रामो निदैहेनिर्जने वने। 

ए] तदा स्वं प्राप्स्यसे रूपं तदैव स्चिरं शभम् ॥६। [६ 

२४३] इन्द्रकोपादिदं प्राप रूपमेव रणाजिरे ॥ ७॥ [७उ 

0 

¢ & © 5 

१६. 
२. 

सअ--तथा । 

भख ततस्ततः 

भ च-- कुपितो । 

के अ म--मुक्त ईशेन । 
भ च-- मुक्तः प्रक्ष्यव। 

च भ~“ शापितः। 
ब ल--क्रदधाः । 
अ-श्ापस्यान्त । 

अ च- भविष्यति । 

भ च ~ अतिह्ञा०। 

भ च-यदापिना । 

क ब--चप्स्यसे | 

कैरालम्व म--नासि। 



आररयकार्डम् ७८ । १३ ॥ ३७७ 

अहं पार् तपसोग्रेण पितापहमतोषयम । 
२५] दीधमायुः स मे प्रादान् ततो मां विभ्रमो ऽस्परशन।।७॥ [८ 

दीषमायुर्मया प्राप्त किमे शक्रः करिप्यति। 
२६] इत्येतां बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधषयप ॥८॥ {९ 

तस्य बाहूपभरसंक्तन वज्रेण शतपवैणा । 
२७] अस्थीनि मे शिरश्चेव शरीरे संप्रवेशितम् ॥९॥ [९० 

स मया याच्यमानोऽपि नानयद् यमसादनम । 

२८] पितामहवचः सत्यं भवचिति च सोऽत्रवीत।।*०। [९१ 

अनाहारः कथं शक्तो भग्रसविर्थशिरोमुखः । 
३०] वज्रणाभिहतः कारे सुदीधमुपजीवितुमं ।*.१॥ [५२ 

एवमुक्तस्तु मे शक्रो बाहू योजनमायतौ । 

३१] प्रादाद् वक्षसि चास्यंवं तीष्णं भयावहम ॥९२।[१३ 

सोऽहं भुजाभ्यां दीघाभ्यां समणो ऽस्मिन्महावने 1 

३२] सिहद्रिषमरगव्याघ्ान् भक्षयामि समन्ततः ॥१.३॥ [१.४ 

हन्त वामपि साचिव्ये करिष्यामि नरपौ । 

१. कैरामच्-हि। 
अ--च। 

भ च--प्रमुक्ेन । 

ल ख~ संनिषे । 

शारव म- शकि । 

ल श-सुदीषमपि । 

म--मुपजीवितं । भ च--^घंमिह ° । 

कतैरालअवम--च। 
लब मभ स-तसष्टेस्मि। 

म स--सिहद्दौपिगगस्यातान् । 
भ च-- वामति ० । 

® -% 4“ 

अ, 
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३५] हितं चवोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां सर्करतोऽपिना।।१.५॥. [१९ 
एवमुक्तस्तु धममात्मा दनुनां राघवस्तदा । 

३६] उदं जगाद त्रचनं लक्ष्पणस्योपश्वृरवतः ॥*५॥ [२० 
रावणेन हृता सीता मम पत्री यशखिनी । 

२७] निष्करान्तस्य जनस्थानात सह रात्रा यथासुवम् ९६॥ [२१ 
नाममात्र तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः । 

२८] निवासं वी प्रवासं बान वयं तस्य विद्रहे॥१७॥ [२२ 
दोकार्तीनामनाथानामेवं च परिधावताम् । | 

४०] काशूणयं सदशं कतुमुपकारेर्ण वतताम॥१८। [२३ 

काष्ठान्यादाय शुष्कानि पद्विभिन्नानि कुभरेः। 
प] घक्ष्यावस्त्वां च?(चा)वीं वीर श्वभ्रे महति करिषते।।*९। [२४ 

सत्वं सीतां समाचक्ष्व यत्रवायेनवा हता) 

प] कुरु कार्यं ममान्यग्रो यदि जानासि तक्वतः।।२०॥ [२५ 
एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यं च तदनुत्तमम् । 

१] प्रोवाच करंशलो व्यक्तं वक्तारमिति राघवम् ॥२१॥ [२६ 
दिन्यमस्तिनमे ज्ञानं न हि जानामि मेथिीप् । 

४२] यस्तां ज्ञास्यति तं ज्ञास्ये दग्धः खं रूपमास्थितः ॥२२॥ [२७ 

१, मच सेसछृतो०। _ 
म~--धनुना । 

कै--न। 

ल ब-0समुपरोधेन । म च-मुपकारे च । 
डय ब~चवा। म च-व्य। 

अ म--कानने। 

म स--मम व्यम्रो। 

अ म-ङ्दाल । 
भ ख~--भ्यम्म। 

कतैौरालखयबम-नतां ज्ञास्यामि तां। 
¢ & @ 4 ~ ‰ ̂ 1 

७ 9 



आररयकारडम्र ७८ । २८ | 

अदग्धस्य तु विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे विभो। 
४३] राक्षसं ते महावीर्य येन सीता हता तवं ।॥२३॥ 

विज्ञान मे परिभरष्ं शापदोषेण राघवं । 
४८] खर्ढेतेन म्या भाप रूपं लोकविगदितम् ॥२४॥ 

किन्तु यात्रन्न यात्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः । 
४५] तावन्माप्वटे कत्रा दह राम यथाविधि ॥२५॥ 

द्ग्धस्त्वयाहमवटे राघव भियकाम्यया । 

२.७९ 

[२८ 

[२९ 

(३० 

४द.| वक्ष्यामि तमह वीर यस्ते ज्ञास्यति राक्षसम् ॥२६। [३१ 
येनं सख्यं च कर्तव्यं न्यायदरत्तेन राघव । 

४७] कस्पयिष्यति ते प्रीतः साहाय्यं टघुविक्रमः।॥।२७।।[३२ 

न हि तस्यास्त्यतिदितं जिपु लोकेषु राघव । 
४८] सवौन् परिशतो देशान् स वली कारणाभतेरे ॥२८॥[३३ 

१२ १ 
फ] तमभ्रिसाक्षिकं मित्रं कृता सीतामवाप्स्यथः। 

केैराटव म--विज्ञने०। 

भ चतथा । 

अ म~-नास्ति। 

ल ब--सुरूतेन । अ म~ नास्ति। 

अ म~-नास्ति। 

ल बव-तावन्ममवदे । अ च--मवटां। 

ल ब म-ज्ञास्यसि । 
अ--~तेन । 

. भ--अपरहस्तन प्रान्तभागे किखितम् । 

१०. ब--परिवरतो । 

१९१. कराल मन वब म~--काननान्तरे। 
१२. कैरालखम्नबम-सस्यं। 
१३. ख ब~ मवाप्स्यसि । 

० ¢ &@ ^ 5 ९ ‰& ~ 
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एवमुक्तो त॒ तो वीरौ कवन्धेन नरोत्तमौ । 
४९.) गिरिप्रतिममादोप्यं पावक विससजेतुः ॥२९।॥ [१ 

का्ुसञ्जननादभि जनयित्वा महाबलो । 
८०] कवन्धमवटे कृता कषश्चक्रुधितां ततः ॥३०॥ [प 

लक्ष्मणस्तु महोर्काभि ज्वलिताभिः समन्ततः । 

५१} चिंतां प्रदीर्पयामास सा प्रजञ्वार सर्वतः ॥३१॥ [२ 
तच्छ्छरीरं कबन्धस्य घूतपिर्डोपमं महत् । 

५२] मेदसा सिच्यमानस्तु मन्दं दहति पावकः ॥३२॥ [३ 
स तिध्ूय चितापाशथु विधूमे ऽनिमिषेक्षणः । 

५३] ब्रस्चे विरजसी तरिभ्रनमालां सान्तानिकीमपि॥३३॥ (४ 
५४उ] उत्पपात सेहः सांगपत्य ङश्रषितः । [५ 

विमाने भाखर तिषएटन हैसयुक्तं मनोरमे ॥३४॥। 

५५] प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन् । [8 
सोऽन्तरिक्षगतो रापं कषन्धो वाक्यमत्रवीत् ॥३५॥ 

५६] श्यृशणु राघव तत्त्वेन सीतां योऽधिगमिष्यति । [७ 

भ-- ~ मादाय । 

वस्तुतस्तु “चक्रतुस्तो चितां' मिति वङ्गसम्मतो युज्यते पादः । 

भवच--दद्यमानो। 
ल्ल ब ~~ ~ ज्वैटितान्मिः । 

भ च-चितमादीप ° । 

भ ख-सन्ततः। 

बभवच-विधूमो। 

ल ब-उत्पपतेव । 

कै रा म-सस्षष्टो । 
ख ब-सस्प्र्टः । 

१०. अ म-यागप्र०। 

११. कैरामम-सु°। 

4 9 ~ 



आओंरगयकोरदम् ७८ । ४२ ॥ ३८२९ 

तेन भेत्री तरया कायां स सुहृत् सुहृदां वरः ॥२६॥ 
६१] अङ्कृत्वा न हि ते सिद्धिमहं पहयामि चिन्तयन् ॥२७।। [1 

श्रूयतां राम पमज्ञः सुप्रीवो नाम वानरः। 
६२] रात्रा निरस्तः करद्धन वालिना शक्रमूनुना ॥३८॥ [११ 

५८] सोऽभिगम्यश्च पृज्यश्च कार्ये ते स करिष्यति । [प 

ऋष्य गिरिवरे पम्पाप्न्तश्षोभिते ॥३९॥ 
६१३] सं वसत्यात्मवान॑ शुरश्चतुमि बोन; सह । [१२ 

वयस्य कुर तं क्षिप्रमिति कृत्वाय राघव ।।४०॥ 

2५] अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने बिभात्रसौ । [९७ 

न च ते सोऽत्र॑मन्तव्यः सुग्रीवो वानरोत्तमः ॥५९॥ 

2९] कृतज्ञः कामरूपी च सहायार्थी च वीयेवान् । [९८ 
देशकरारो सदायांश्च खशक्तेश्वं बखाबरे ॥४२॥ 

पष] नित्यं सचिन्तयानंस्तु नानेधोनुपपच्यते । [क 
न~~ ~~ ~~ “ ~र ४ च ~= भि 

क्ते रा ग्र म~--पमीरमा। 
भ च ~ धमौष्मन् । 

भ ख-स कायते। 

रा म-ऋ्टषिमुके । 

ल्ल ब-0न्तसेविते । 

रा मम म~ सवेसस्वार्म० । 

म च-९सचिवेः। 

ल ब-तेच० । भ च-चेलसव्० । 

भच- वानरोपिसन। 

भ च~ सहाया । 
भ च~ सदारश्च । 

अ--सचिनुयानस्तु । भ च-साचतयननर्था 1 

कतै रा--नानाथी० । 

थि + । 
| 

० ¢ ¢ @ ^» 5 ® € 
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३८२ वाल्पीकौय-रामायणयं 

इद त्ववरयं कर्तव्यं युवाभ्यां पुरुषषभो ॥४२॥ 
ष] वानरेन्द्रो नरेन्द्राभ्यां स कार्यः सचिवः सखा। [प 

सहि शक्तो वलं कर्त कार्यां हरिपुद्धवः ॥४४॥ 

७] अक्रता्थः कृतार्थो वा कार्यते सं करिष्यति। [१९ 

वानरांश्च महाकायान प्रेषयिष्यति राघव ॥४५॥ [ष 

प] दिको विचेतुं तां सीतां यद्वियोगेन धावसि। [सष 

सं बानरवरः पम्पापभ्येति हि विशङ्कितः ॥४६॥ 
पठ] मास्करस्यात्मजः शूरो वालिना कतक्गिस्िषः [२० 

सन्निधायायुधं क्िपमृष्ययूकराय सप्रति ॥४५७॥ 
६९] कुरू राघ्रव सत्येन वयस्यं वनचारिणम् । [२१ 

स हि स्थानानि दिन्यानि का््सन्यैन हरिपुद्कवः ॥४८॥ 
७०] नरमांसाश्िनां लोकं निपुण विवह वेत्स्यति । [२२ 

७१ ] न तस्याविदितं रोके किंचिदस्तीति मे मतिः॥४९।[२३ षृ 
~~~ --~ ~~~ 

१. कै रा अ म--पुर्षेत्तमो। 
२ भ--सत्कायैश्च । 
द. भ स~~ बरी । 

छ. अ--कायोर्थी । भ च--का्यं ते । 
५. भ--वा स° । च-वा स । 

६. अ--वानरांस्ते । 

ॐ. कराम म~--वानरो वानः । 
८. भ ध--पम्पामरस्यति० । 

६, अ--हतफि० । 

१०० अ----खक्षम् ° । 
१९१. करान म-कृस्स्नानि। 
१२. भ च-रोके । 

१३. भ ल--व्वेह । रा म-तेह। 
१४. श अ--किचिषछछोकेऽस्तीति । 



आररयकारडम् ७८ । ५३ ॥ ३८ शे 

स मेहषृङ्ाग्रगतापमनिन्दितां 

७'४पू | प्रमथ्य पातालतलेऽपि ब्राश्रिताम् | [रम्पू 
आनेष्यते नात्र विचारकारण 

प] 
ॐ 

प्रहारो वानरपुद्गवो टि सः ॥५०॥ [प्र 
७१८] यावत् मूर्यः प्रतपति सहस्नांथररिन्दम । [२३३ 

७२उ] स नदीषिविधान् शेलान् वनदुगणि कन्दरान् । 
७२१ ] अर्न्विप्य वानरैः सार्ध परीं तेऽपिगमिष्यति ॥५१॥[२४ 

महीं विजानाति हरिपिवीरः 

स्थानानि सर्वाणि च राक्षसानाम् । 
भ्राजा निरस्तः प्रथिवीं विचिन्वन् 

१ निःसशये ज्ञास्यति यत्र सीता ॥५२॥ [पष 

वनानि सर्वाणि नदीरश्वं सवां 
बिलानि राजन गिरिकन्दराश्च। 

अयं विचिन्वन् प्रवगेः समेतो 

| 
~~ ~~~ ~ ` ----------- 

१. 
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विचिन्वतां सोऽप्यपिगन्तुमीश्ञः ॥५३॥ [प 
-..-----~~ -~ -~------~~---~-~-~ ~~~ ~~~ *~~ ` ~ ~ जन म = ०० 9 ० 

भर च--चाध्िता। 

क्षै रा अ म--आनिष्यते । 

अ ख-नास्ि। 

क्तैरा म्न म--भन्विप्यन् । 

भ च~--नाशि। 

अ-- सवौ । 

क्तैरा न्न म--सरितश्च । 

ड ब~ गिरिकिम्दराश्र | 

म~ कधराश्र । 



३८४ वरारमीकीय-रापमायणम 

परबङ्मानां प्रव्ररम्त्रे मियां । 
७.४ उ] निरस्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ।८.५॥ [२६३ 

हस्या रामायणे आरण्यकोण्डे सीतालाभोपांयोपदेशो नाम 
अष्टपक्ततितरमः समः ॥७८॥ 

१. भ च-नासि। 

२. भ ख- -प्रराभोपायवर्णनं । 

द. कैरालखबमम च-नलि। 
ब्-- भ्टसक्ततितमः । 



॥-७९}-[एकोनाश्ीतितमः सगः] ={दा- र] 
निदश्यित्वा रामस्य सीतायाः प्रतिधादनम् । 

१] बाक्यमन्वथमथन्नः कबन्धः पुनरव्रवीत् ॥१॥ [१ 
एष राम शिवः पन्था ये चिमे पुष्पिता द्रमाः। 

२] प्रतीचीं दिशमास्थाय प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥२॥ [२ 

बिदवाः पियाखाः पनसाः प्रक्षन्यग्रोधक्रिशुक : । 

३] अश्वत्थाः कणिक्राराश्च मपूराश्चृतचन्दनाः ॥३॥ [३ 
तानारुश्राथ वा भमो पातयित्वा यथापुखम् । 

४] फटान्यमृतक्रस्पानि भक्षयन्तो गमिष्यथः ॥४।॥ [५ 
संक्रामन्तो बनोदेशानं शेरच्छं वनाद् वनम् । 

५] ततः पुष्करिणीं रम्यां पम्पां नाप गमिष्यथः ।५।[१० 
अश्षकंरापविभ्रश्यां समतीरापशेवरमे । 

2] राप सञ्जतशालूकां फमरोत्प्श्चोभिताम् ॥६॥ [११ 

७यू ] ततर हैसान् परवान् कर्न सारसां्ैव राघत्र । [४२पू 

‰ 

१९. 
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भ च~ विदशैयित्वा । 

कैरालममयम-रामंतु। 

कैरालवम भ च~-प्रतिपादनेि। 
भ स-नेमे। 

रा--मधूकः इवेतच० । ठ ब--0काश्च चूत० । 

राञअ वष म-गमिष्यतः। 

कैराल म व म~ वनेहेशाष्छेराण्टेशाव् । 

भ च-- वरान् देशान् हे० । 
-- गमिष्यतः। 

भर च ~--रेवां । 

भच--तत्र हसा छवा: क्रौञ्चा सारसाश्रैव राघव । 



३८६ वास्यीकीय-रामायणभे 

रोहितान शेकुनांश्चव पाठीनांश्चव राघव ॥७॥ 
५] पम्पाजलचरान दहत्वा तत्र तत्र वरान् वरान । [१.५ 

विस्तीर्णपक्षान निषटप्ानकृशानेककरटकान् ॥८॥ 
१०] निङ्च्य बाणषिछच््वा च लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति । [१५ 

भ्रश्ं ते खादतो मांसं पम्पार्याः पणसश्चये ॥२॥ 
११.] पुष्पगन्धं सुखं व।रि मुखं श्नीतामलं रघु । [१६ 

उद्धत्य स्तता रूप्यवेदुरयसन्निमम् ॥१०॥ 
६] ग्रहीत्वा पद्मपत्रेण पाययिष्यति रक्ष्णः । [१.७ 

स्थतान् गिरिगुहाक्ञय्यान वराहान् वनचारिणः ।*.९।[५८ पू 

२] वरषभस्कन्धरवक्षस्कान् पम्पायां जलचारिणः! [पि 

प] सायाहे निःखनान् राम दश्यिष्यति लक्ष्मणः ॥१२॥ 

ततः क्रमेण पम्पां च दृष्ट्रा शोकं विहास्यसि । [१९ 

१३] सुमनो विविधास्तत्र तिलकान् रक्तमाटकान् ॥१३॥ 

१. क रा म~ दाकुनांश्चपि। 
२. भ च--नास्ति। 
२. अ--निक्षिप्तानछ्कशाने ° । 

ब ल~ निक्षिक्तानकषनेकक्र० । 

भ- कण्टकान् । 

छ. भ स-पपाया। 

९. अ म~ यथा सीतामरु । 

चर ल--यथा सी ताञमुखं । 

भ च-सुख्सतामल । 

६. ख ब-सततोष्छि्ट । भ च--स तथाक्षि्च । 

3. कै रा--रूपवेडय० । अ--रूप व° । म~ खूप्य वै० । 
भ च--तस्या वेड्यै० 1 

भ च--गृद्य पुष्करपर्णेन । 

६. अ--पाखायेष्यति । 
१०. राल ब म---न्धषुक्षस्काम् । 

------* 



आरशयकाश्डम् ७९ । २१ ॥ ३८७ 

9.५ ] उत्पन्रानि च फष्टानि नलिनानि च राघव} [>° 
१३. घ] न तेषां तत्र पास्यानां कथित प्रापयिता नगः ।॥५५।। [२१ 

मतङ्रिष्यास्तत्रासन् मुनयः शेसितवरताः 
१७] तेषामत्र्टैयां घ्रोरायां बन्यमार्हरतां गुरो ॥१५।॥ [>> 

ये प्रपेतु महीं तृण शरीरात स्वेदबिन्दवः 
१८] तानि स्ाणि मास्यानि मुनीनां भावितात्मनाम १६।।[२२प 

स्वेदबिन्दुविकीणानि स्वेदयन्ति सरश्च तत्। [२रेउ 
१९] तेषामद्यापि तत्रैवं ञ्यते परिचारिणी ॥१७॥ 

तापसी शवरी नाम काकृत्स्थनिरजीषिनी। [२ 

२०] त्वां तु धर्मेषरां नित्यं सत्रभूतहिने रतम ॥१८॥ [२५प् 
श्रा देवोपमं राममभ्यच्यं नरपु द्रत । 

२१ | क्षिप्रमेव महाभागा देवलोकं गमिप्यति ॥१९। [२५ 

२१उ] गच्छ पम्पामितो राम ्रातानेन सह द्रुतम् । 
बहुपुष्पान वनोदैशान परयन मुरभिगन्धिनः ॥२०॥।[ 

२२] तत्र तवं राम पम्पायां तीरमासोश् पश्चिमम । 
आश्रमस्थानमतुलं रम्ये काकरृत्स्थ दरक्ष्यसि ।॥२१।|[ 

वि 

१. च-रोपयिता । 

२ ल ब-साशत० । 

कै--०मवृषटो । अ च-तेषामरथ्यां । 
ल ब-वनमा० | 

अ --प्रपेदु° । 

ल ब-तश्रापि। 

भ च--धमेपर । 
अरत । 

लं ब~ तन्रानेन ; 

भ च~ आात्रा वेन: 

१०. कैराञम्मममच-तीरमा्रिरय । 

^ ‰&@ ^+ - @& „^ 



३८८ बारपीकीय-रामायणम् 

२३] तत्र न्यस्तानि पा्ाणि प्रविभक्तानि राघव 

स्थालीषु पचथस्तत्र षरा नीवारतरडखान् ॥(२२॥ [ष 
२४] पिप्पलीमरिचाभ्यां च वनं सम्पापयिष्यतः{?(थः) । 

प्रभृतं तश्डुलीय च पिप्पलीप्रभवें बनम् ॥२३॥ [र 
२५] न तदाक्रमितं नागां; शक्नुवन्ति वनाश्रम । [२७पू 

ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानात ताद शम् ॥२५।[२८पू 
२६] तस्मिन मुनिनिवासे टु देवारणयसमे वने । 

नानागरिहगसघए नष्टशोको भवरिष्यथः ॥२५॥ [२९ 
२७] ऋष्यमूकं तु पम्पायां पतरैते पुष्पितद्रमम् । 

२८य्] सुदुगारोदैणं नाम शिशमारोऽमिंरं्षति ॥२६॥ [३० 

कौरालअमम च--पत्रणि। १. 
२. कै अम च-पचतम्तत्र। 
३. कैरालयवबम--९लीटवणाभ्यां। 

७. भ--तदुर्खीय। 

५. भ - ९प्रसत । 
द. कै रा-क्रामित्। 

9. कै ~ राम । 
८. ल ब-तदाश्रम। भम च--वराश्रम। 

६. भ च--वेधान । 

१९. मम -0कौ भविष्यतः। भ च--0को भविष्यसि । 
१९. कैराश्म- सुदुर्गाहरणं। 

ल ष स्वदु०। 
भ--सुवुग्रो° 1 

१२. कै रा-राम। 
९३. ल ब-~--ररक्ष्यति । 

च-शिष्ुना चाभिरक्षितं । 

भ--शिद्युमाराभिरक्षितं । 
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वदरान भक्षयन दत्यः प्रषकारविनिमितः। [३१ 
प] न चनं पिषमाचारः पापकमीपरिरोहति ॥२७॥ [३३ 

२८ उ] यस्तु ते पिषमाचारः पापकमाधिरो हति । 
तत्रैवाथ हरन्देयेन सुप्रमादाय राक्षसाः ॥२८। [३५ 

२९] शयानः पुरुषो रम तस्य श्ञप्य मूर्धनि । 
३० ] यत् खपे भते वित्तं तत प्रबुद्धोऽपि गच्छति।।२९।। [३२ 

प] एष प्रमेपरेः सद्विस्तपखिभिरख्डतः । 
महार्मभिर्महापातैद्विजौतिभिरल्डतः ॥३०॥ [1 

२१] ततो हि शिशुनागानां निर्हि; श्रूयते महान् । 
क्रीडतां राप पम्पायां मतङ्गाररयवासिनाम। ३ १।[३५ 

३२] सिक्ताः परमधाराभेः संहत्य परमद्विपाः । 

१. रा-देत्यान् । 

२. व~ पू्वकार। भअ स~--पूतकाल० । 

२. अम--तत्र वेन हरय्याञ्चु। 

भ--°श्यु हरव्येन । 

छ, म~रक्षसः। 

५. केरा ल-रकते। 
दै. छखवम च--चित्त। 

कतै रा--चित्ते । 
3. अ स~ “ज्ञैः कृतयजेद्विजातिभिः । 

८. च~ ततोधि । 

. कैराल अवम भ--रिष्धमाराणां । 

१०. भ च-निःक्रन्दः। 

भ--'निहादः इष्यपरहस्तेन धरान्तभा* । 

११. रा-मातगारण्य० । 

१२. राङखमञ ब म-सहूत्य। 

कै--कोषे “सहस्ये ' स्यपरहस्तेन । 
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प्रसरन्ति प्रथक् तीथं मेघवर्णाम्तरस्तिनः ॥३२॥ [३६ 

३३] ते तज पीला पानीयं गजः प्रक्नास्य चाङ्गनम। 

निररत्ताः भरविगाहन्ते वनानि वनगोचराः ॥३३॥ [३७ 
३४] राम तस्येव लेखस्य महती शोभना गुह्य । 

शिलापिधाना विम्तीभं दुर्ग चास्यीः प्रवेशनम।।२४।।[३५ 
३५] तस्या गुहायाः प्राग्द्रारे महान शीतोदको ददः 

वहूमूटफलः काम्यो नानानगसमन्वितः ॥३५॥ [८० 

३६] तस्मिश्चरति चुप्रीवश्चतुभिः सचिवः सद । 
कदाचिच्छिखरे रम्ये पवेतस्यावतिष्र॑ते ।३६॥ [४१ 

श्रात्रा निरस्तः क्रद्धेन तेन सख्य विधीयताम् । [प 

३७] कबन्धस्त्वनुिष्येवमुभो तौ रामलक्ष्मणौ ॥३७॥ 

सखग्वी भास्करवर्णाभः खे व्यरोचत वीर्यवान् । [४२ 
३८] तै वियस्स्थं महाभागं कवन्धं रामलक्ष्मणौ ॥३८॥ 

प्रस्थितौ तौ महाभागो वाक्यमूचतुरन्तिकात् । [४३ 

३९] गम्यतां कार्यसिद्धयर्थमिति तौ सस्यसङ्गरौ ॥३९॥ 

ङ ब-<णोम्तपस्विनः । 

कैराम म च-निवृत्ताः। 
ल व म-दुस्वणो। 

लव ल म--तस्याः। %  ‰ ^ 
५. अ म-महाीतो० । 

भ च--दरेतः। 

० ‰ भ स~तस्य 

अमम स--<स्यावतिष्टति। 

„ भ च~--नुशिक््येव० । 
९१०. ल ब~-प्रस्थित तै महाभाग । 
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३९३] अनुज्ञाप्य कवन्धं तु तं प्रीतौ प्रस्थितौ तदा । [४४ 

ततः कवन्धः प्रतिपद्य रूपं 
त्रियान्वितो भाष्करसम्मितोजसा । 

तद्रात्मरूपं समवेक्ष्य रमं 
प्त] सण्यं कुरुष्वेति ततोऽभ्युवाच ॥४०।॥ [४५ 

इस्याषै रामायणे आरण्यकाण्डे कवब्न्धस्वगारोहणं नाम 

एकोनाश्चीतितर्मः सगैः ॥७९॥ 

न --~-------न-+--------~ ---- "~~ ------~-- ~ ~~ ~~~ ~ --- ~~---- ---~ ~ --------~- ~~~ ~ ----~ 

कैराञ्मम- प्रस्थितं । 
कै रामम म~ समवीक्ष्य । 
अ--रूप ¦ 

म--सतो० । 

भ च--तवु० 1 

५. भ च-नाम्ति। 

६. केरालबममभ च--नालि। 

न 44 



५७] = [अशीतितमः सगः] = [दा-७५] 
ततः कवन्थ खगमः सरग्वी भास्करसनिभः। 

१] जगामामन्त्य काकुस्थो शुम भवनमत्मनः ॥१॥ [एव 
ततः कवन्पे काकुत्स्थौ भयाते सखभ्यटङते । 

प्त] विमानस्थे दिवं तस्मिन विस्मयं परमं गतौ ॥२॥ [प 

तं कवन्धोदितं मागे पम्पायां वीक्ष्य तो बने। 
२] अगर्छ्तां दिशे प्राचीं पद्भ्यां दशरथात्मजौ ॥३॥[१ 

तौ शेटेष्वाचितान गरक्षान क्षौद्रकल्पफलान बहून । 
३] वीक्षमाणो गतो दरष सुग्रीवे रामलक्ष्मणो ॥४॥ [२ 

करत्वा च शेलप्र्रे तो बासमेकीं निशांततः। [इ३प् 
८] प्रभातायां ततस्तौ त॒ निशायां प्रथमेऽहनि ॥५॥ [र 

करत्वा सुदूरमध्वानं विचित्रवनभ्रष्णेम । [प 

५] पम्पायाः पर्चिमे तीरे दपवि्टौ च राघवौ ॥६॥ [३ उ 

ब---कबध | 

क ब--सुष्टुरकृते । 
म--ते। 

कबन्धस्तु पभ्पां यातुं प्रतीचीं दिरामादिरादिष्ट तु प्राचीमिति 

चिष्त्यम् | 

ष्ट ‰ ~ 

५, ल ब~--कांश्चमाणौ| 

2. लब-तुत। 

$. भ स--वासमेक । 

८. भ च-त भूषित | 

६. भ च--उपकिटो | 
१०. अ--नास्ति। 



आररयकारडम् ८० । १२ ॥ ३९. 

ती पुष्करिर्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम । 
दे] ददकशेतुस्ततस्तत्र शबयां रम्यमाश्रमम् ।७॥। [४ 

तौ तमाश्रममासाच दरमेर्हुभिरातम् । 
७] वीक्षमाणो भृक्े रम्यं शबरीमभिपेततुः ॥८।॥ [५ 

तौ तु दृष्रा तदौ सिद्धा ्भ्युत्थाय कृतार्जलिः । 
<] पादो रामस्य जग्राह लक्ष्मणस्य च धीपेतः ॥९॥ [६ 

तामुवाच ततो रामः शवरीं सरितव्रताम् । [७ 
९] कचित् ते विजिती विध्रां कचित् ते बर्धते तपः।।*०॥ 

कचित् ते निजितः कोपो मोहश्च वरबणिनि । [८ 
प] कचितं ते विगतं पापं कचित् ते मनसः चुखम्।॥*९॥ 

कचित् ते गुरुथुश्रुषा सफला चारुहासिनि । [२ 

९०] कचित् ते विनयः प्राप्तः कचिदिन्ि्यसंयमः॥२॥ [7 
लन ~> १० र~ = 

अ-पाश्चिमां। 

रालमबम म च--म्तत्रस्तत्र। 

कैरालयसम म--वीक्ष्यमाभै | 

भ--- च । जपरष्टस्तेन प्रान्तभागे । 
स ब~-ततः) 
०० ५ 

करअम म-<स्थानङृतांजष्िः । 

अ---जम्राह रामस्य । 

भ च--धमतः। 

भ च--~-तचतः। 

छ ब-विदिता। 

९१. कैराय्मम म--विय्याः। 
१२. रा--क्रोधो। 
१३. कै रा--तेधिगतं प्राक्त । 

भ ख- तेधिगमः प्राक्च; । 
सम~ 0प्राण 1 

१४. कौ राम म--कशितोन्ियसंयमः। 
भ ध--कच्चिष्न्द्रिय० । 

९ & @ ^» 5 % ¢ ७ > 
५ 
© 



शीतितमं £ 
[वे-७७] = [अ : सगः] = [दा-७५] 

ततः कवन्धं खगमः स्रग्वी भास्करसन्निभः। 
9१] जगामामन्त्य काकुत्स्थो शुभ मवनमात्मनः ॥१॥ [ष 

ततः कबन्धे काकुत्स्थौ प्रयाते सखभ्यलङकुत 

प] विमानस्थे दिवं तस्मिन विस्मयं परमं गतौ ॥२॥ [7 

तं कवन्धोदितं माग पभ्पायां वीक्ष्य तौ बने । 

२] अगच्छतां दिक्ञे प्राचीं पद्भ्यां दक्षरथात्मजो ॥२॥[१ 
तौ शैलेप्वाचितान वरक्षान क्षौट्रकसपफलान् वहून् । 

३] वीक्षपाणो गतौ दष सुग्रीवे रामलक्ष्पणौ ॥४॥ [२ 
कृत्वा च रैव तो वास्मेकं निशांततः। [रपू 

८] प्रभातायां ततस्तौ तु निशायां प्रथमेऽहनि ॥५॥ [र 
कृत्वा मुद्रमध्वानं विचित्रवनभ्रषर्णम् । [प 

९] पम्पायाः परिचिमे तीरे द्पविष्ठौ च राघवौ ॥।६॥ [३ उ 

ब---कबध | 

क ब-सुुरकते । 

स--ते। 
कबन्धस्तु पञ्पां यातुं प्रतीची दिङामादिरशदिह तु प्राचीमिति 

चिभ्स्यम् | 

् & ‰ „2 

ल ब--कांश्च माणो | 

लब-पत। 

भे ख---वासमेक | 

भ च--0 भूषित । 
भ च--उपविष्टो | 

१०. अम-- नास्ति | 

न 

^ ^ ® 5 
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तौ पुष्करिरयाः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम । 
द] ददशेतुस्ततस्तत्र श्रयं रम्यमाश्रमम् ॥७॥ [खं 

तो तमाश्रममासाद्य द्रमेहुभिरारतम् । 
७] वीक्षमाणौ भृशं रम्यं शवरीमभिपेततुः ॥८॥ [५ 

तोर्वद्ष्रातदौ सिद्धा चभ्युत्थाय इतार्जलिः। 
८] पादो रामस्य ग्राह लक्ष्मणस्य च धीपतः ।९॥ [२ 

तामुवाच ततो रापः शवरीं सरितव्रताम् । [७ 
९] कचित् ते विजितं विघ्धां कचित् ते वर्धते तपः।।९०॥ 

केचित् ते निजितः कोपो मोहश्च वरवणिनि। [८ 
१] कितं ते विगतं भंप कचित् ते मनसः घुखम्।*१॥ 

कचित् ते गुशणुश्रूषा सफला चारुहासिनि । [९ 

०] कचित् ते विनयः प्राप्तः कचिदिद्िं्संयमः॥१२॥ [र 

श--पाश्मा। 

क रालवम म च--<-म्तत्रस्तच। 

कैरालयम म--वीक्ष्यमणे। 

भ-- च । अपरहस्तेन प्रान्तभागे । 
ल्ट बू--ततः । 
[र्र् ४ 

करा अ म भ--<व्थानङ्ृतांजदलिः । 

अ~ जम्राह रामस्य । 

भ स---घमतः। 

भ ख~ तत्रतः । 

ख ब--विदिता। 

११. कैराम्मम म--विद्याः। 

१२. रा--क्रोधो। 

१३. कै रा-तेधिगते भ्ठ । 
भ ख~ तेधिगमः प्राप्तः । 
अ~ 0प्राण । 

१४. कौ रा अ म--क्चितेन्ियसंयमः। 
भम य-कच्िचेन्द्रिय० । 

® ^ @ ®» ® 4 ७ 
[५1 
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१.१ | कच्चित्ते संयतात्मानस्तथां सिद्धा महषयः । [र 
> 3 ® 

रामेणतुतदाप्रष्ठासा देवी सिद्धसम्मता॥१३।॥ 

१२] श॒षयश्ञेसद्रामाय पश्यन्ती पर्युपस्थिता । [१० 
प्त] अ प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव सन्दशेनान्मया ॥९४॥ [११प् 

चित्रकृटं त्यि प्राने विमानेरतुखमभैः । 

१२] सुनयो दिवमारूढाः ये मयाभ्यविताः पुरा ॥*५॥ [१४ 
तेश्वामुक्ता षर्मतैर्महाभागैरमहात्मभिः । 

१.४] आगमिष्यति काकुत्स्थः सुपुरायमिममाश्रमम् ॥१६।[१५. 
स ते प्रतिश्रहीतव्यो रामः सोमित्रिणा सह । 

१५] तमचित्यी ध्रुवः स्वर्गो भविप्याति तवाक्षयः ।॥१७।।[९द 
मया च विविधं वन्यं सितं रघुनन्दन । ( 

१द६.] त्वदर्थ पुरुषग्याघ पम्पायामिह रुच्यताम् ॥१८॥ [१७ 

स एवमुक्तो धर्मात्मा शव्या शवरीं ततः । ̀ 

0 

भ च--^ नस्तपः ० 1 

केगरालमवम-च। 

भ च- सिद्धा । 

अ~ पश्यती । म च -- प्रयाता । 

भ ख~-आये। 

कतै रा अ--चिश्रकूटे। 
कौरालमवम-नले। 
भ च--<ण्यमिदमा० । 

भ च--परिगर° । 

लमल म-तम््रयिस्वा। 

म च-तु। 
ल अ~ दद्यतां । 

भ च~ तृष्यतां । 

अ म-नासि। 



आररयंकाराडम ८० । २४॥ ३९८५९ 

१७] रामः प्रोवाच विज्ञाने तां नित्यमरबहिष्कृतोम्॥१९॥ [९८ 
दनोः प्रभावात् तत्त्वेन प्रभावस्ते महान् मया । 

१८] श्रुतः परत्यक्षमिच्छापि तमग्रेह निरीक्षितुम् ॥२०॥ [१९ 
१९पू ] एवं तु वचनं श्रुत्वा रामवक्त्राद विनिर्गतम् । 
२०१ ] उवाच शवरी हृष्टा तावुभौ रामलक्ष्मणो ॥२१॥ 

पर्य मेघघनप्रख्यं परगपक्षिगणायुतम् 
२१] मतङ्गवनमिस्येवे विख्यातं भुवि राघव ।॥२२॥ 

इह ते भावितात्मानो गुरवो हि महाद्युते । 

२२] जहां चक्ररनटं मन्वन्मन्नको विदाः ।॥३॥ 
इयं प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते देवसस्कृताः । 

२३] पुष्योपैरणं चक्रः श्रीमद्विर्दीपितेः करैः ॥२५॥ 

अ--0बहिष्टृतः । 
कैराम्मम--मम। 
म म--भ्रुस्वा। 
भ च~ विनिःसृतम् । 

कै रा अ म--मेषगणप्र०। 
अ--मेद्य ! (घ) वनप्र ° । 

६. कराम म--०व विश्रुतं । 
भ च--^ तद् विश्र॒त । 

ॐ भ च-मे। 

८. कै रान्ति! म-इ । भ च-मे। 
६. कै-जहूयां० रामभ च--जुहुयां°। 

१५. कै-- कोविदः | 

११. रामम च~--~क्स्थरा। 

१२. कैरारमवबम-दैवी। 
१३. कै ा--९ पारणं । 

१४. कराम म--क्पिभिः। 

0 > | 

[२० 

(२१, 

(२२ 

[२३ 
------* - ----~~~--*-----~--~---, ~----- ~ „ 
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येषां तपःप्रभावेन पश्याश्ापि रघुपिय । 
२५४] न म्खायन्तीह पुष्पाणि न शुष्यन्ति कुशास्तैराः॥२५।[२५ 

अश्क्नुवद्विन्तगेन्तुमुपवासश्रमार्यसैः । 
२५] चिन्तितेनागतान परय समन्तात्सक्सागरान।२६।।[२५ 

करृताभिषेकरन्यस्तानि वस्कखानीह पादपैः | | 
२] बहमच्ः समाश्च गच्छन्ति न चा््ापि निरम्नरंकाः॥२७।[२६ 

एतांश्चन्यांश्च सा ताभ्यां प्रकारांस्तपसो बलात् । 

२७] तेषां मुनीनामाचख्यो `रामलक्ष्मणथोस्तदा ॥२८॥ [7२ 
आश्चवयभूतं राभश्च प्रतिजग्राह तद्रचः । 

२८ | वचनान्ते च सा रामे शवरी वाक्यमब्रवीत् ।॥२९॥ [1 

करर्स्नं वनमिदं दष्टं श्रोतय्यं च भ्रुवं त्या । 

२९] यदीच्छस्यभ्यनुज्ञातुं त्यक््यामीदं कटेवरम ३ ०॥ [२८ 
येषपामिच्ह्याम्यदहं गन्तु मुनीनां भाषितात्मनाम् । 

२०] सम्रीपमाश्रमं तेषामहं हि परिचारिणी ॥३१॥ [२९ 

१, अ च-तषां। 

२. ठ ब- “प्रभावेण । 

2२. ल मम--युष्काः कुशससराः । 

७. केरा म्न -°ससमालसैः। 
५. स ~ सारसा । 

द. ल अब म-पादपैः। 

ॐ. छ ब~ धायीः । अ-सद्वधः। 

८. कैराल ब-चास्यपि निरर्थकाः 

सअ म--चाथौनि निर०। 

६. र-<सखथा | 

१०. कै रा--ऽस्याभ्यनु० | 

११. अ--0माश्नमे। 



आरण्यकांण्डम् ८० । ३५ ॥ ३९७ 

धपिषटठं तु वचः श्रुत्वा रामस्तस्याः सलक्ष्मणः । [३०यू 
३९] अनुजानामि गच्छेति प्रहृ्टबदनोऽरवीत् ॥३२॥ [प 

अनुज्ञाता तु रामेण हूतात्मानं हुताशने । 
३२} ज्वखन्ती स्वेन वपुषा स्वगेमाशथु जगम सा।३३। [३३ 

यत्र ते सुकृतात्मानो निवसन्ति महर्षयः । 
३३] तत् पूज्ये शरी स्थानं जगापार्थं समाधिना ।॥२५।।[३५ 

रावरीमभ्यनुज्ञाय रामोऽपि वदतां बरः। 

र] पम्पामभिमुखो वीरो जगामाद्रतद शेनाम् ॥३५॥ [छ 

द्यां रामायणे आरण्यकराण्डे दाबरीस्वर गारोहण नाम 

भरीतितमः स्मः ॥८०॥ 

खमब--ह) 
खक -स्वीकृता०। 

ख~---जगामद्चु । 

कैरालमसवम च~--रदरीनः। 
भ च-नास्सि। 

केरालवम मभ च~ नासि । 



[व-७८ ] = [एकाशीतितमः सर्गः] [ = दा-७५] 

[1 

दिं तु तस्यां यातायां शवर्थो स्वेन कर्भणा 
१] रक््मणेन सह भात्रा चिन्तयामास राघवः ॥१॥ [९ 

चिन्तयितरा तु धमात्मा प्रभाषरं ते महात्मनाम । 
२] इदं आ्रातरमेकाग्रो लक्ष्मणं वाक्यमव्रवीत् ॥२॥ 

दृष्टो म्यौभ्रमः पुण्यो बह्मशिर्यो महात्मनाम् । 
३] विश्वस्तयृगश्षादृरो नानापतगसेवितः ॥३॥। 

सर्र॑नां तु समुरद्रणाममृतं थंचि लक्ष्मण । 
४ | उपस्पृष्टं च विधिवत् पितरश्चैव तपिताः ॥४॥ 

प्रनष्मेथुभं स्वं कस्याणं समुपस्थितम् । 
५] तथा हि सम्पहं मे हदयं पर्य ठक््मण ॥९॥ 

हृदयं हि नरस्याह शभ वा यदि बाथमभम् । 
६] पूर्वै हि मनसं ध्यातं पश्चादेव तदाप्यते ॥६॥ 

अ~~ दिष्य | 

भ ख--मेकाग्र ¦ 

0 

भ च --यमाश्रमः | 

भ च--वनवर्यो | 

कै रा--सुक्षानां । 
कैराम्मममच-0क्राणां येषां तीर्थेषु । 
भ च--उपवृष्ट | 

लअवममच--प्रणष्टण० | 

ल बम--नून। 

, अ--~साख्यात् । 

„= छम म च-पश्चादेतदवाप्यते। 

2 ^ @ ~^ ~ 4 # 

कि = 2 ॐ © 

[५ 

[५ 

[६ 
[ष 



आररयकारडम् ८. । १९ ॥ ३९९ 

१,५पू | शर्कयं चिरमवस्थातुं पुरये ऽस्मिन् मुनिसंश्रये । 

१दप् ] मागमारोन वेदेदं लया सह गुरुप्रिय ॥७॥ [ए 
१५ ] न च तृकषिमंहं या्याँमिह वर्षशतैरपि । 

१६८ ] न स्यात्काटेन चोद्रेग आसीनानामिहाश्रमे ॥८॥ [ष 

तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तीं शुभदशैनाम । 
१७] ऋष्यमूकरो गिरिर्यस्या नातिदूरे प्रकारचे ॥९॥ [७ 

यस्मिन् वसति स प्राज्ञः सुग्रीर्वोऽथमतः सुतः 
१८] निर्यं बालिभियत्रसश्चतुभिः सचिवः सह ॥१०॥ [८ 

२०३ | गच्छावस्त्ररितौ तत्र ममं हि त्वरते मनः। [१० 
आश्रमात् तु ततस्तस्मानिगम्य स विशांपतिः ॥११॥ 

२१] जगाम मतिमान् पम्पां नानापादपंशोभिताम् | [११ 

१. अ म--कथ। . 

२. भ च--साद्ध। 
३. कै --०क्षिमिह यायामहं । 

रा अ म-<स्चिमहं यायाम। 

ङ ब~--<प्िमह यायां सत्यं । 

9. कै रा--तस्याकारोत्पत्तिमने आसीनानामिहाश्रमे । 

कौ प्रान्तभागे चेस्थम्-- 
तस्मात् कारो द्यतिक्रामेदासी ० 1 

ल ब~ तस्याकारोत्पत्तिमतामास्ती° । 

न्म भ ख--तस्मिन्कटेन द्यतिगते भसी० । 

अ--पपाया । 

कै-- ऋषिमूको । 
के-निस्यवाशि ° । 

भ ~ -स्त्वरया । 

भ च-ममाभिस्वरते । 

१०. भ च--0यभूषितां । 

--~ 

¢ ~. ̂~ 
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२५ ] दद् श्चं च ततो रम्यामुदारननतेविताम् ॥१२॥ 

नानातरुटताकीर्ण श्लीतपानीयवाहिनीम् । [१२ 
फ] पद्मैः सुगन्धिभिस्तम्रिः श्वेतैः कुयल्यैरपि ॥२९३॥ 

चित्रां वहूविधशविचतरवहुरूपां मनोरमाम । [१३ 
प्त] पुत्रभियः पृणमुखरभरद्राजैः मिवः ॥१५॥ 

एतेरचान्येश्च षिविभैराचितं तन्महावर्मम । [ष 
प्त] नेचवेच्छदतिक्रान्तुं राघवः सहलक्ष्मणः ॥१५॥ [7 

ददर स ततः पम्पां शभक्ीतजनटाक्चयाप् 

एष] प्रहृ्टनानाशकुनां वहपादपसङ्लाप् ॥१६।॥ [२१ 

१. कैरासन्न म~ नास्ति 

२. अ-रतला०। 

३. कैराञ्र म--नान्ति। 

छ. कै रा-सोगन्धिभि०। 

स्-- सोवणकै । 

म भ च-सेोगन्धिकस्तान्नः। 

५. भं च- मनोहरां । 

६. भ च-अतः परमधिकः पाठः- 

कोयचकै वजर ( ड ) श्च शतपत्रे ( : ) किरीटैः । 

ॐ. अ-- ° चेरार्धतं । 

भ च-ऽधेनौदितं । 

८. अ~ तन्मर्नस्विनं । 

६, ल ब~ तच्च नेच्छ० | 

म~न च वेच्छदतिक्रांत । 

भ च~ नचेवेष्छस्यति | 



आररयकारडम् ८१. । ~२॥ ४०१ 

२६३] स तां पादपसंच्छना प्राप्य पुष्करमरिडताम । 

२५७१् ] हंस क्रारर्डवाकी्ण महषिगणसेविताम् ॥१७॥ [ए 

वीक्ष ?(ज्य) मानक्तदा रामः पम्पाकीतेन वायुना । 

२८] जहो परिश्रमे श्रान्तः सह सौमिजिणा वतः ॥१८॥ [प 

२९१ ] दमान् पुष्पफलोपेतान् परपुष्टनिनादितान् । 

प] पद्मानि च विकीणानि वीक्षमाणो महीतले ॥१९॥ [प 
प्र] मत्तहेसरूतोद्रीतां सारसैः सप्रणादिताम । 

२९३] मृदृशाद्रखिनीं भूमिं हृषतुष्टमगाहतामर ॥२०॥ [प 
सप्रहष्टौ ततः पम्पां दष्रा शकुनिनादिताम् । 

३०] बाखासद रीः पद्यः प्रदीप्तामिव स््रतः ॥२१॥ [प 
ततो पदहात्मा श्वविदृरमन्तरं 

क्रमेण गता प्रतरिरोकयरन बनम् । 

ददै पम्पां चिङ्ीतगोदका- 

¶ मनेकनानाविधपक्षिमेविताम् ॥२२॥ [३० 
„.-------~--~--~--- ~ ~~~ == ~-----~- -. -.----~--~--~---~--*------- ------- ~ ------ --~-- ~~~ - -~----- ~ --~--- ~ -« ०० 

१, क्रैराअम भ च--वीक्ष्यमाणा० । 

२. लम्वम च--पषां इितिन। 

३. भ च-°्रिणानधः । 

५. भ ख--पक्षिजुष्टाज्िना० 

५. क अर वीक्ष्यमाणो । 

लवभ च-प्ेक्ष्यमाणो । 

६. भं च-^तुष्टवर्दीयतुः। 

कराल अब म~-प्रविचाल्यन् । 

८. लवब- वदा 
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महाबलो तौ तु शिवामकदमां 

निरीक्ष्य पम्पामभिरामदरश्नाम् । 

ऋषेः सुतां वष्टुवतुरमहात्मनो 

३९] नदीं च॑ मे्रविरूणेः सरस्वतीम् ॥२३॥ [प 

हत्या्षे रामायणे आरण्यकोंण्डे पम्पादक्ञनं नाम 

एकाक्ीतितमः, सगः ॥ ८१ ॥ 

१. भ च--0मभिरूपद्० । 

. अ च-- महानदी । 

३. अ--0हि । 

भ ख~ यथैव । 

छ. भ अ~ मिनच्रावरूणौ । 

५. भ ख-नास्ति। 

६. कैरालवबममभ च--नस्ति। 



[-७९] =[द्रयदीतितमः सगः] -[रा-किष्किन्धा का०९] 
सतां पुष्करिणीं रम्यां पश्मोत्यरसपायुताम् । 

कष] रामः सौमित्रिणा साधं पस्पंो च ददे च ॥१॥ [१ 
९१ ] तां समन्तात् समारोक्य विचित्रां सुमनोहराम् । 
प] सोन्माद विस्मितैः साः सौमिन्रिमिदमव्रवीत् ॥२।[२ 

सौमित्र पर्य पम्पार्या; काननं शुभदशेनम् । 
२] यत्र राजन्ति शेखामा द्राः सशिखरा इव ॥३॥ [४ 

द्रुमाणां बरिविषः पुष्पैः परिस्तोमेरिवोचतेः । 
पप] अधिकं प्रतिभात्येतन्नीलपीतेश्च शद्ररैः ॥४॥ [प 

भरतस्य च दुःखेन वेदेदा हरणेन च । [५ 
प] हन्त श्रोकाभितप्रं मां सन्दीपयति दुःखितम् ।५॥ [५ष् 

मुखनुलोमः सौमित्रे काटः प्रचुरमन्मथः 

३] गर्ैवान् सुरभिमासो नानापष्पफरैष्रमेः ॥६॥ [१० 
= -~-~--~ ~---- ~~~ ~~~" ~---~ ^~ ~~ 

१. ल ब-“समाकुला । 

भ--0क्षषायुतां । 

2. कै-- प्रान्तभागे । च--“ददशौपससज" । 

भ--“दद्शौपससप्यं' । 
३. कौरालम ब म--विधरुतः। 

लष भ च--पपायां। 

५. भअ-०ेरिषोभ्कितेः । 

ख~ ०भेरिवोिजतेः । 

६. भ च-0भिसंतप्त मां दीपयति । 

ॐ रा--गधवाप्यु० । ल अ व म (म--प्रन्तमागे)-- गेषवौन्' । 
भ च~ गघदच । 

८. राक ब म--0फल्तमेः। 

४ 
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प्य रूपाणि रम्याणि वनानां पुष्पश्चाटिनाम् । 
८] खृजनिति पुष्पवषोणि वर्ष तोयभुचो यथा ॥७।॥ 

प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कानने द्रूमाः। 
५] वाधुवेगप्रचलिताः पुष्यरवैकिरन्ति माम् ॥<८॥ 

मारतः मुखसंस्पर्ा वाति चन्दनशीतलः 

दे] षटूपदरभिनरनद्विवनेषु मधुगन्धिषु ॥९॥ 
गिरिमरस्थेषु चित्रेषु पुप्पद्विमनोर्हरः 

[११ 

(१२ 

(१७१. 
[१८ 

७] संसक्तशिखराः शला भान्ति चितेर्महा्रमेः॥१०॥ [५० 

पुप््पिताग्रांरच प्रश्येमान कणिकारान् समन्ततः । 
८] हाटरकप्रतिसन्कछनान् रान पीताम्बरानिव ।।*१।। [२१ 

व्रसन्तपासः सम्प्राप्रो नानाविहगनादितः । 

०] विश्चााह््या विहीनस्य शोकपन्दीपनो महान् ॥१२॥{२२ 

सौमित्र मां मुदुःखातं सन्दीपयाति मन्मथः । 
०] भष प्रिनदमोनऽच कोकिलो मामिवाह्यन ॥९३॥ [२३ 

ल्ल ब---रम्याणि रूपाणि। 

रा अ म--वषतोयस्युचो 

कराल अव म--पपुष्पैरिव कि० । 
क्ैराल व म--घनेषु। 
कैराअ म-मनोरमः। 
केरालम व म-सरक्त° । 

°| च~ भक्तिचित्र ० | 

कैरालवब अ म- खरान् । 
रा--पीतहरा० । अ--पीततराणि । 

कैलषम-पीततरानिव । 
१०. भ च-- वियुक्तस्य । 

११. भ च-^सतापनो । 

१२. अ म--स्पषट। 

१३. भ च--विवदमा० | 

अ. 
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११उ ] एष दात्यूहको नाम रम्ये कानननिर्भरे । 
१.२ ] प्रणदृन्मन्मधाव्रष्ं सोषयिप्यति लक्ष्मण ॥ २५ ॥ [२४ 

मां दद्रु भगी याति तां अगो नोपधावति। 
कर, ७, प] वक््यतीव न भीः कार्या हैमेरथी मगेरथम ॥१५॥ [ष 

बारशोयं स्वकां भार्या स्वनुरक्तो ऽनुयायिनीम्। 
श्र] मरस्सादमिवाशशकरं करेण परिमार्जति \*६॥ [ष 

एत] विमिश्रा विहगैः पुंभिरन्यपूुषरविनादिताः। 
भेगरोजाभिनदितास्तरवो पधुरस्नाः ॥ +} [२७ 

१३] मां हिसा फगशावा्नी चिन्तव्राप्पनदीङ्रतम् । 
सन्तापयति सौमित्र नवोदित इव ग्रहः ॥*८॥ [३५ 

१४] शिखिनीभिः परिदरता मयूरा गिरिसानुपु । 
प] नेत्त मन्मधोन्मत्ता मम मन्मथवर्धनाः ॥ १८] [३७ 

भ स---निव्य । 
भच प्रवदन् । 

भ य~ मरग। 

रा ल-ग्रगोनुपधा० | 

कै य म~ ख्गेप्यनुधा०। 

भ च~ ख्गी प्रतिधा० | 

५. क्षैराल वब म--काम... .. .सृगीरयम् । 
अ म--काम...... ग्गीरथम् । 

६. लम्ब म~ राघवोयं। 
रा--रावणोय । 

ॐ. अ म~ नारस्ति। 
८. अ म--त्वगराजाभिरदिता० | 

भ च--सुगराजीभिर्दि० | 

६. कैराल म्न ब म~~ वाष्पाकुछीकृता | 
१०. कैरालमस् व म-रिखण्डिभिः। 
११. ल म्र म~ प्डत्ताः। 
१२. ब~ नास्ति | 

९८ % ० ̂ 
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पय लक्ष्मण नृत्यन्तं मयूरमनुनृत्यति । 

१५] शिखिनी मन्मथेनाता भतरं गिरि सानुषु । २०॥ [३८ 
न हि नूनं मयूरस्य रक्षसापहृता प्रिया । [४० 

१६] अहे यथा विरहितः पुष्यमासि सुमध्यया ॥२१॥ [प 

१८य् ] पतय चारूणि पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे ॥२२॥[४प् 
परिचुवति संश्छिष्य च्रमरचूतमजरीम् । [र 

१.७] नव्रसंगमसंहृष्टः कामी प्रणयिनीपिव ॥२३॥ [र 
श्रमरदचृतमञ्या चटःपट्वपाणिना । 

प] विक्षिप्तः सांपतं नाया सव्यलीक इव परियः ॥२५॥ [7 
प] पुष्पाकरसम्रद्धानां द्रमाणां शिशिरात्यये । [४४ 

अस्मिन काटे प्रमुदिताः शकुनाः संघशः कर्ठम् । 

२९] आहयन्तीव चान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥२५॥ [४३ 
यामा पद्मपलाशाक्षी विनाभूता मयां प्रिया । [५०प् 

२०] दीना परवशं याता सापि शोचत्यहं यथा ॥२६॥ [५७३ 
एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पशेः सुख।वहः । 

१९] तां विचिन्तयतः कांतं पावकप्रतिमो ममं ॥२७॥ [५३ 

क्षै रा म--रक्षसोप० । म--रक्षसोपा० । 
कैरालम्नवबम-सुमभ्यमे। 
क्ैरालमयषम--फरानि च। 
अ--कुर । ब--कथ । 

भ च--पद्मदुराभाक्षी। 

अ~मम। 
अ--काम | 

कै--पावक अरतिमो मम । 

अ---पाषकः प्रतिमं समा | 

ब~ पावकय्रतिमोस्ति मे | 

9.2 ^ 
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तिमिरांगो विर्हगोऽसौ पक्षी प्रमुदितः सदा । 

२२] वायसः शिखरस्यान्ते प्रहृष्टमभिनंदाते ॥२८॥ [५५ 

एष वै तत्र वैदेष्या विहग ? ८) प्रतिहारकः । 
२३] पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुषनेप्यति॥२९॥ [५६ 

एषं कूजति चक्राह्ो रमयन् सहचारिणीम्। 

प्त] न चापि दक्षेनादस्था निमेषमपि नेष्यति ॥३०॥ [प 

तजजयन्निव संयाति िहोऽयं भार्यया बने । 

प] मां मूढबुद्धिं सेपराक्ञो न विमुक्तः पद।त पदम्॥२१॥ [प 
परय लक्ष्मण सन्नादो मम मन्मथव्रधंनः । 

२४] पुष्पिताग्रेषु रकषेषु द्वि नानापभिनंदिनीम् ॥३२॥ [५७ 

२५् } सौपित्रे पश्य पम्पायां चित्राषु वनराजिषु । [६१प् 
प्र] नलिन्यः संभकाशन्ते जछे तरुणमूर्यवत् ॥३३।॥ (६२३ 

हिममाशंकमानाभिः फटैस्तिछकपादपैः । 

प्र] भीताभिरि बव्टीभिः कुटूपराञ्जरयः कृता;॥३२।॥[घ 

१. कै ब--विहगप्रतिहारगः । 

रा- विह गप्रतिहारकः । 

ल- विहारप्रतिहारकः । 

भ-- एव । 

सम -- 0 नात्तस्याः । 

अ बव म-सप्र्ते। ल-सप्रज्ो। 

भ च-- वियुक्तः । 

रख्--नामनुनादििनाम् 1 

भ च- वापीभिः । @ ^ 5 % ¢ ¢ 
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पया प्रसन्नसटिखा प्निनी चोत्पखायुता । 

२२ हेसकारगढत्राकीणी पद्मसौगन्पिकाकुला ॥२३५॥ [२३ 
चक्रवाकयुता निर्यं षरिचित्रकुसुमाद्रता । 

२७] मातीमृगयुथेश्च सेवितेयं जसाधिभिः ॥३६॥ [६५ 
पद्मकोशपकौशानि दृषा दष्टिटि मन्यते । 

२८] सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदशानीव सक्ष्मण | ३७।। [७१ 

प्मकेसरसंस्पषठो दक्षात्तरविनिःखतः । 
२९.] निःश्वास इव सीताया वाति वायुपनोरमः॥३८॥ [७२ 

सौमित्रे पश्य पम्पायां दक्षिणे गिरिसानुषु । 
३०] पुष्पिता कणिकारस्य यष्टिः परमशोभना ॥३९॥ [७३ 

अधिकं रोखराजस्य धातुभिः सुविभ्रषिता। 
३१] पुष्पाणां सृजते वर्प वायुवरेगविप्ह्टिता ॥४०॥ [७४ ` 

गिरिप्रस्थश्च सौमित्रे सतः सपर्षरितः। 
३२] निप्पन्नदूरतो रम्यः प्रदीपेरिव किंशुक्रः ॥५१॥ [७५ 
प्त] पम्पातीररूहाश्चव कोविदाराञ्च पुष्पिताः । [ऽदेषू् 

३५ उ] मुचुकदार्जनारचव दर्यन्ते गिरिसानुषु ॥५२॥ [८१ 

| अ--0शप्रकाराणि । 

ल्ल पद्मकोदारसप्रष्टो । भ च -- पद्मकेसरस सृष्टो । 

क--चतुर्भः। 

म-संप्रसूरितः । 
भ च-- स प्रपुष्पित: । 
क्ैरासय् ब म-निष्पन्नो 
इ ब--नस्यः। 

भ स--पपातीररुहाइचेमे पुष्पिताः सुसुगन्धिनः । 

केतक्यः सिन्दुवाराइच वासंस्यङ्च समततः ॥ 

रोभन्ते माधवे मासि कर्णिकाराः सुपु्िताः । 

चूताइच पारस्छाइचेव कोविदाराश्च पुष्पिता; । 
रा अ--नास्ति। 

९८ ‰ ७ „> 
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३६१ ] चपकोदाटकाहचैव शिरीषाः शिदापासतथा । [८१८ 
३७३] तत्र ता्छांश्च सालाश्च नागवस्स्यश्च पुष्पिताः॥ ८ ३।॥{ }\ 
२९६३] धवाः शास्मखयरवेर्वं रक्तः कुरवकाम्तथा । 
३७य् ] पनसा नक्तमालाश्च चन्दनास्तिलकास्तथा ॥४४॥ [८२ 

उडुंबराः कदंवाश्च पर्णकादच सुपर्णकाः [प 
३८] नीवारा षरणाश्चेव खजूराप्राश्च पुष्पिताः ।४५॥ [७९१ 

विविधा षरिषिधेः पुष्पैः शाद्रखा बनसैंनुपु । 
प] विकीणीः पीतरक्तामः सौमित्रे परस्तरीकृताः॥।४६॥ [२० 

वसंते पश्य सर््रेषां दक्षाणां पुष्पसपदम् । [९१ 
३९] पुष्पमासं वरिकुबाणाः सेधर्षाव पुष्पिता दमाः ॥४७॥ [९२पु 

पर्य पम्पां मधो मासि वरिक्रंसत्पुप्करायुताम । 
८०.| चक्रवाकानुचरितां कारण्डपरनिषेविताम् ॥५८॥ [९८ 

के--°षारिमया० । 
म च-ताखास्तमात्टाश्च | 
भ च--कोषयोरय पाटः ४४ तम दरकानन्तर पटिनः । 
रालय म--शर्मलयण० । 

कराल व म--रञवः। 
ल- नास्ति । 

3. लब म-उडश्रराः। 

भ च-उदुम्बराः। 

८. भ च--पणैकाः। 

६. भ च-पारिभद्रकाः। 

१०. पष पाठः दाक्षिणात्ये पटे कोष्ठे एतः । ̀ 
११. ल- वनराजिषु । 

१२. कै रा म-0सपदां । 
१३. अ--विक्रमत् । 

१४. भ च~ पक्षम पपां दिवजलां सुशीतां पुष्करायुतां । 

+. 
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फेः करोैशच सेकीणौ विहैगम्रगसेकिता । [९८ 
५१] अधिकं शोभते पम्पा कूजनदिषिहेः शुमैः ॥४९॥ [९५ 

दीप्यैतीव मे कामं विविधां मुदिता द्विजाः। 
८२| श्यामां पद्ममुखीं स्मृत्वा मन्मथो वधते मम ।.५०।। [१९०० 

पैरय सानुषु चितरिषु मृगीभिः सहितान मगान् । 
४३२] अहं तु म्रगशावा््या वैदेद्या विरही कृतः ॥५१॥ [९०१ 

एके एव शुखी लोके चक्रवाको विहैगमः । 

प] यस्य दृष्टिमिनोर॑म्या छःपेवानुगना प्रिया ॥५२॥ [1 
प्रत्यादिशति मां मूर्खं चक्रवाकः चुपरिडतः । 

ए] एवं हि रक्ष्यते नारी न त्वया रक्षित। यथां ॥५३॥ [प्र 

१. कै रालयबम-सर्काण विह.गखगकविताम् 1 

के रा-पिविधामुदितायुधां । फे ~ प्रान्तभागे सजोध्य "मुदिता 
द्विजा" इत्येव पठितम् । 

ल--विव्रिधां मुदितां युताम् । 

व म--विविधामसुदितायुधम् । 

३. केरालम वब म--दष्ट्ा। 
७. अतः परमधिकः पाटः-- 

च --अरिमन् सानुवरे रम्ये मत्तद्विजवरायुते । 

भ- ,, सानुरुहै ,; 
भ च--रमेयं विह गेत्कर्े विविधे काननेतत्तमे । 

पश्मसोगंधिकयुते शिवे शोकजरापहे । 
पदयेयं यदि वेदे नरिन्युपवने सुले । 

५. बअम--एष एव सुख । 

६. कराय व म--दटि्मैनो०। 
कै रा--ग्रियाम् । 

भ च --दत्यादिश्षति । 

भ च--मायौ। 
१०. म--तथा। 

& 9 



आररयकाश्डम् ८२ । ५८ ॥ ९१ 

हा प्रिये मृगज्ञावास्ि तप्तकाचचनवणिनि। 

४६] कष्टं मां नाभिजानासि दुःखितं मूहचेतसम्।।५४॥ [7 

निवास्यमेानं कैकेय्या हृतराज्यं वनेचरम् । 

४५७] नात्यंजः कथमव लवं त्यक्ता नितिषरयं गता॥५५॥ [प 

कं प्रीतिः क चवसा भक्तेःकसावष्टिःकसादया, 

४८] यन्न मां शोकदुः लाते ना{(तेम)भिजानासि जानि ।।५६॥[] 

एवै स विखपेस्तत्र शोकोपहतचेतनः । [१२दय् 

४९.] अवेक्षत शिवां पम्पां रम्यां वारिमयीं शुभाम् ॥५७।[१२७३ 

निरीक्षपाणस्तु तदा महात्मा 

रम्यं वैनं पवेतनिक्षरांञ्च । 

उद्विग्नचेताः सहलक्ष्मणेन 

५.०] विलप्य दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥५८॥ [१२८ 

ताटष्यमुकं सहितौ प्रयातौ 

सुग्रीवश्ालामृगसेवितं तम् । 
=~--- -- ~+~------* ~~~ ----------~--~---~-~---- -- --~-----~ -* ~~~ 2 -~ ~~ कसं 

१. मक म-निवौप्य० । 

२. केशाय व म~ माम्यः कः। 

ल्त --- नान्यतः । 

रा--शोकवुःखान्त । 

७. कलमवबम म--भिरीक्ष्य०। 

५. अम-वन रम्ब) 



४१२ वारस्मी शीय-रामायणम् 

तरस्तास्त दष्रा हस्यो बप्रवुर् | 

५१] महौजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ ॥५९॥ [१२९ 

इस्यार्षे रामायणे आरण्यकोण्डे मैहर्विंवारमी किविरचिते रामोग्मातो 

नाम द-यदीतितंमः समैः ॥८२॥ 

समाप्नरशेदमाररयकारडम् । 

~~~ ~~~ प ~ = -~~--- --~----------~----------- --- --- 

१. भ--ष्टा । 

२. ल म-महोजसी । ब-- महौजसा । 

३. अ-महर्षिवारूमीकिविरचिते आरण्यकाण्डे । 

ख~ वास्मीकिवि ° । भ--दंडकारण्ये पम्पाकीरे । 

७. क्ैरालवम म--नास्ति। 
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तस्य शबष्वोऽमवदमीमः सीता प्रावेपत भ्रस्ता प्रवाते 

पत॑तंश्चौदानेरिवं ३,१४. कदली यथा ५, १८. 

कपोताङ्कारुणो धूमः २, २८. | शक्रारानिप्रमं ( शुखम् ) ५, ३५. 
सीता सुरसुतोपमा ३, ३४. | वञ्रसड्गदौ ( श्चलम् ) ५, ३५. 

वने प्रविवेश... चन्द्र इवाभ्र- महषिः सूयैसक्निभः ५, ४६, 
मण्डलम् ३, ४१. | ( तौ विरेजतुः) चन्द्रषिवा- 

यथा पीति दृधं गगने सूये- कराविव ५, ५६. 
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वैवप्रभावः ( शरभङ्गः) ६, २. 

सू्यषैदवानरप्रभः ( देवः ) ६, ३. 

तरुणादित्यसन्िमं (छश्रम) £, ५. 

पाण्डुराभ्रसितं तस्य चन्द्र- 

मण्डटसन्निभ (छत्रम) £, 8. 

निष्काः उ्वटनसनक्िभाः ६, १२. 

जुहोमि गात्राणि जीर्णा 

त्वचमिवोरगः ६, ३०. 

ज्वलनतेजस-(राम-) ७, १, 

ज्वरनाकैसमप्रभ- (ऋषि ) ७, 9. 

देवानामिव वाखवः ७, ११. 

ब्रह्माणमिव बासवः ८, १२. 

( मुनिषुङ्कवः) विधूमेरिव 
पावकैः ९, ७. 

(अविषह्यांद्युः) अमार्भेणागतां 

लक्ष्मीं पराप्येवान्वयवनितः 

| ९, ८. 

खीतया चानया साधं छाय- 

येव सुद्रत्तया ९, ११, 

स्वगखङ्श-( आश्चरम-) १३ ६. 

दूरमा वेड्यैसन्निभाः १४, ७. 

नवाभ्रशिखरोप-(धूमाग्र-) १७, <. 

सूयेसक्षिम-( विमान-) १५, २२. 

अगस्त्य सूुयेखन्निभम् १६,२१. 

सूथेखंकाश-(रार-) १६, ३१. 

बागीज्यैलद्धिसिि पञजीः १६,१२. 

वचं वल्नधरो यथा १६,३४. 

| सूर्याभ्रिसरशप्रम-(तनुत्राण-) 
१ ६, ३५. 

| मुनि दीप्तमिवानलम् १७, ९. 

| रिपून् दिधक्षन्निव १९, ६१. 
+ [ कै । आदित्यसंकादोः पद्मः २०, ११. 

 नगाश्चटा इवाभान्ति गजैः 

२७, १७. 

माने दिशं रवौ । विहीन- 

तिरकेव खरी नो्तरा दिक् 

` प्रकाशते ॥ २१, 4. 

रारुणमण्डटः । निःश्गख- 

। वानिवादशेश्चन्द्रमा न 

प्रकाराते ॥ २१, १२. 

 पौणमास्यामियं ज्योत्स्ना 
| तुषारकलुषीरूता । सीतेव 

तपसा क्षामा इच्यते नतु 

। शोभते ॥ २९, १३. 

खजूरपुष्पारूतिभिः शिरोभिः 

 पुष्पगुण्डठितेः । शोभन्ते 

| किञचिदारम्बाः शालयः 

। परमदर्पितेः 
। 

। खगैरोके यथेश्वरः २०, २९. 

| अल्द्ूत इवाभाति येन 
। संवत्सरः किट २९१, ४. 

। अगस्त्यसेवितां पुण्यां सेव- 

| 
। 
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कनकप्रभाः ॥ 

मयुखेरपसपद्धिहिंमनीहार- 

सं्रतैः। दूरमप्युदितः सूः 
शशाङ्कः इव लक्ष्यते ॥ 
अवरयायतमोध्वस्ता निहारत- 

मसाच्रताः। प्रसुप्ना इव ररयन्ते 

प्रफुल्छा वनराजयः॥ 

( रामः खलक्ष्मणः) ख्द्रः स- 

विष्णुभंगवानिवेशः २१, ३२. ` 

२२, २. 

संरक्तकमलेक्षण-( राम~) २२,५. 

हृन्वीवरर्याम-( राम-) २२, ७. 

रोहिण्या््ीव चन्द्रमाः 

इत्युक्त्वा सुगशावाक्षीमलात- 

खहरोक्षणा । अभ्यधावत 

सक्रद्धा महोल्का रोहिणीमिव ॥ 

२३, १७. 

ननाद विविघान्नादान्यथा 

प्रावृषि तोयदः 

पपात भूमौ गगनाद्यथा्तनिः 
२३, २५. 

सिट क्षीरमासक्तं नि- 

ष्पिषेत् सारसो यथा २४, ". 

पुण्डरीकविशालाक्नो( सम- 

लक्ष्मणो) 
चीरङूष्णाजिनाम्बरो (राम- 

लक्ष्मणौ ) 

२९१, १६. 

२१, १५. 

र (4 4.९०; । 

२२५ २३. 

२४, ११. 

२९७, ११. 

गन्धर्वराजप्रतिभौ ( राम- 

लक्ष्मणौ ) २४, १२. 

 नरोकुःः प्रमार्त) वने दिपा 

दरीप्तमिवाभ्िमुत्थितम् 

२४, २३, 

मुमोच राघवो बाणान् वज्ञा- 

 णीव शतक्रतुः २५, २०. 

। (ते निपेतुः ) छिन्नमूला इव 
दमाः २५.२३. 

निशाचराः पेतुः) बृहत्ताखा 

महारण्ये दग्धा इव दवाभ्चिना 

२५, २५५, 

` पपात पुनराव्रत्ता सनिर्यासेव 

सल्की २५, २७. 

(क्षितौ पतितान्) दग्धमूला- 

निव दुमान् २६, १०. 

 विषादनक्राध्युषिते परि- 

 ज्रासोर्भिमालिनि। फं मां 

न त्रायसे मभ्रां बिपुटे 

शोकसागरे ॥ २६, १२. 

(कोपः) न शक्यते धारयित 

लवणोर्भिरिवोत्थितः २७, २. 

(रक्षसां ) नीटजीमूतवर्णा- 

नामञ्जनाचशर्वचेसाम् २७,९. 

 शादृटवीर्याणां (रश्चसाम्) २७,१०. 
(उन्नदन्) महाघनो मेघ इवा- 
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दमवप्रेवान् २७, २५. | दश्षस्येव करत हन्तुमुद्यतस्य 

ते मिक्षगिरिसङ्कषताः २८.७५. | पिनाकिनः २९. ३६. 

खद्योतखप्रभः २८, १२. | द्ग्धुकाममिवानलम् २९ ४२. 
न चिन्तयाम्यहं वीर्याद् बल- । वटं घरस्तं विशतीव परस्परम 

 बानिव वुर्बखाव्र् २८. १९. | २९, ४५, 

सूर्योदये रक्त इवाध्ररारिः | स तेषां यातुधानानां मध्ये 

२८, २४. रथगतः खरः । बभूव मध्ये 

(उपतस्थे) माला ग्रहाणामिव | ताराणां लोहिताङ्ग इव ग्रहः ॥ 

चन्द्रसूर्यौ २८, ३५. | ३०, ५. 

संक्षेप्तुमिव मानुषान् २९, ३. | बल्हकसकाशाः ( यातु- 

तिभिर विधूयाकं श्वोदितः धानाः) ३०, ८. 

२९, १५, | प्रतिजग्राह काकुत्स्थो नदी- 

खधूमशिखराश्चास्यतृणस्था | वेगानियोदधिः ३०, ११. 

जज्वलुः शराः । पवैतानामि | (न विव्यथे) बरैरिव महीधरः 

वौषध्यः सूर्यस्तं समुपागते ॥ ३०, १२, 

२९, १७, | दिवाकर इवाकारो सन्ध्या- 

(दिगुणं प्रत्यपद्यत) ऊर्मयः मरैवहुभि्रैतः ३०, १३. 

सागरस्येबयथापर्वणि | शुष्कं वनमिवाश्निना २०, २३. 
२९, १८. | निमीखित इवाभवत् ३०, २६. 

पिण्डितं हाभवत् सवे यथा रामः प्रदीप्तानखसक्निभः ३१,५. 

यूथो विषाणिनाम् २९ २६.  मुमोच.वल्नाणीव शतक्रतुः ३१५१०. 

( अनीक-) वधेभानाणेवोपम- गदां .--प्रदीपतामशनीमिव ३१,१३ 

२९. ३२. | परिधं ...वज्रसक्िभम ३१, १५. 

वुष्परश्यः सोऽभवत् क्रोधात् 

युगान्ताप्निरिब ज्वरन् 
२९, ३५. 

(पपात) शक्रध्वज इवानग्रतः ३१,२७५. 

विषाणाभ्यां निकृत्ताभ्यां 

विषण्ण ध्व कुञ्जरः ३१, २८. 
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अभिजग्राह सत्कारेरतिथीनिव 

३१, ३२. 

ख पपातक्षितो छिन्नो विनि- 
कृत्तो यथा हमः 

रराज वसुधा कीर्णां मखे 
वेदी कुरदारिव 

(ाक्षसैः) भिन्नगिरीसड्रीः 

पतितेवांरणोपमेः 

समाससादेन्द्रमिवासुरेश्वरः 

३१, ४४. 

२२, १७. 

राजीवलखोचन-(राम-) ३२,२१. 

शरानाशीविषोपमान् 

राममेवाभिदुद्राव 

श्चन्द्रेमस यथा 

द्रवन्ति नैव तिष्ठन्ति व्याघ्र- 
स्तास्गा दव 

भआससाद् खरो रामं नमुचि- 

वे्निणं यथा 

राहु- 

रामश्चकार निबिडं पजैन्य 

इव बष्िभिः ३३, ७. 

(नारीकनाराचेः) आजघान 

रणे रामं तोत्रैरिव 

महाद्िपम 

(राक्षसं) पाराहस्तमिवान्तकम् 

३२, ११. 

३१, ३४. 

३१, ३९. 

२९१, ४१. 

१ 

२२३ २३. 

२३२; ३. 
(सायकः) सस्फुलिद्धेरिषाण्निभिः 

३२, ७, 

२३, १०. 

तं सिंहमिव संक्रम 

(अभ्यधावत्) ३३, १२. 

अग्निनिकारा- (रथ-) ३३, १३. 

आससाद रणे रामं पतङ् श्व 

पावकम् ३३, ५३. 

राक्रारानिसमस्वन-(शर-)३३,१५. 

वभूव रामः समरे विधूमो- 

ऽभ्रिरिव ज्वलन् ३३, १५. 

जगाम स्वपुरीं सूयो 

देवतानामिवाक्षया ३३, २१. 

( विव्याध ) मतङ्ग इव 

कोपितः ३३, २२. 

चन्द्राधेवक्र-(शर-) ३३, २५. 

(वाणेन)छित्वा वज्जनिकारोन 

राघवः प्रहसश्िव ३३, २९. 

तीक्ष्णं सर्वा जनो हन्ति सप 

दष्टुमिवागतम-३४, ४. 

( पापकरमौणः) जीणमुला 

इव द्रुमाः ३४, ७. 

न चिरात् प्राप्यते लोके 

पापानां कमेणां फलम् । 

 सविषाणामिवान्नानां 

| भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ३४, ९. 

` विदार्यानिपतिष्यन्ति बत्मीक- 

। मिव पन्नगाः ३४, ११. 

। अद्य ते निमेधिप्यामि िर- 
स्तालटफं यथा ३४, १६. 
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सुव्णेप्रतिरूपेण तप्यसे वे वासवम् ३६, ५. 

शिखा(रषा) ग्निना ३४, २२. आसीनं सूथसड्ूनरो ज्वलन्त- 

धराधरमिवाश्चोभ्यमेकचकर- 

मिवाचलम् ३४, २३. 

पारदस्त इवान्तकः 

लोयववषामिवावश् चतक- 

स्मेव वाशतः ३५, २. 

प्रदीप्तामरानीमिव (गदाम) ३५,६. 

स॒त्युपाशोपमाम् (गदाम) ३५,८. 

(शरेः) गदा मन्त्रौषधि त्रौरेव्या- 

लीव विनिपातिता ३५, ९. 

प्राणानपहरिष्यामि गर्त्मा- 

नस्त यथा ३५, १५. 

स्वप्स्यसे गां समालिङ्क्च 

सुदती वह्टभासमिव ३५; १५. 

(रक्तं सुस्राव) गिरेः प्रलवणा- 

न्तस्य तोयधारा इवाम्बरात् 

३५१ ३३ 

(शर) रामो जग्राह ब्रह्मदण्ड- 

मिवोद्यतम् 

स पपात लरो भूमो दद्यमान 
इवाभ्रिना 

स्द्रेणेव विनिदेग्धः रवेतस्यार्थ 

३४, २४. 

२ ५ १.२५ 

२५१ ५०. 

मिव पावकम् ३६, ५. 

स्थितं भयक्तमिवान्तकम् ३६, <. 

(दिरांसि) वालेन्वुनिभदेष्राणि 
वह्धिवद्धास्वराणि च ३६.२० 

नाराचान् सर्पानिव महाविषान् 

; ३८, १. 

(सोता ) षारैप्रतिममध्यमा 

३८, १२. 

स सर्वषु लोकेष्विव पुरन्दरः 
३८, १४ 

पूण चन्द्रनिभानना ( वैदेही) 
३८, १७. 

ददारीषे इवाद्रिराट् ( रावणः ) 

३९ ९, 
विदयुन्मण्डलवान्मेघः 

सष्रखाक इवाम्बरे ३९५ १०. 

श्रीः पद्मेनेव भूषिता ३९, ५५. 

निराबाधो हरिष्यामि राहु- 

चन्द्रमसं यथा ३९; ६२ 

( रामः) महेन्व्रवरुणोपमः 

०, 3. 

यथान्तकः ३५, ४०. | राजा सवस्य लोकस्य दै- 

(पपात) इञ्रवन्नेण फेनेन न- वानामिव वाखवः ४०, १४. 

मुचियेथा ३५, ४१, | प्रभामिव विवस्वतः ४०, १५. 

सदोपविष्ट सच्विवेमेरुद्धिरिव | शराचिषमनाधृष्यं चापखद्धे- 



नधनं रणे । रामार सहसा 
दीमं न प्रवेष्टं त्वमर्हसि ॥४०,१६, 
धनुर्व्यादितदीपरास्यं शरदष्ट- 
ममषेणम् । आशीविषमिव 

कद्ध न रामं द्रष्टुमर्हसि ॥ 

८०, 

रामान्तक- ४०, 

दीपषस्येव हुताशस्य रिखां 
दीपं तु मध्यमाम् ४०, २०. 

रामो राजीवश्टोचनः ४९१, ६, | 
बालश्चन्द्र इवोदितः ४१,१३. 
मेषसङगश- ७१, १४. 
षज्रसडुगश- ४२. १०. 
पाराहस्तमिवान्तकम् ४२, १२. 
रकारादीनि नामानि रामच्रस्त- | 
स्य रावण । रलानि सैव रा- 
मश्च त्रासं सञ्जनयन्ति मे॥४२,११५. | 
हितं न प्रतिजग्राह मर्त॑काम 

इवोषधम 
वाक्यं निष्फलमत्यर्थं बीज- 

मुक्षमिवोषरे ४३, ३. 

सहस्राक्षः राचीमिव ७३, १८५. 

रक्ष्यमाणा न वधन्ते मेषा 

गोमायुना यथा ४४, १२. 
विमानमिव तं रथम् ४७, ७. 

प्रभामिवाकंस्य विशोभमा- 

नाम ७७, २३, 

4७. 

¶१ ८ । । 

४३, १, 

३५ ) 

कुन्देन्दुहं ससददोनोद्रेण ४८, २, 
न खगं काञ्चने दष्टा दिष्यं 

मृगसमिवाम्बरे ७८, ९. 
` जिहां मुखान्निःसरन्तीं सन्ध्या- 
| भ्रादिव विद्युतम् ८८, १७. 

| रंख्ुक्तिनिभोद्रः (मृगः) 

४८, २०. 
। पादविदुमसमप्रमैः ४८, ५८. 

प्राद्रवत् खगरूपमिव क्रुद्धो 
| यक दक्चस्य शूलभूत् ४९, ३. 
 विच्छिरिव संधीतः शार- 
| दाप्रैनिशाकरः ४९, ५, 
| (उपाकेपरत) कुदुम्बभरणा- 
। सक्तंनर मोक्षपथादिव ४९६. 
| सूयप्रिसदशम् (अस्म्) ४९, ८. 
। ( अखं ) ज्वलन्तं पावकं 
। यथा ४९, ८, 
रक्षसां वशमापन्नं सिहाना- 
। मिव गोपतिम् ५०; +. 
| स्तां सुगवधूमिव ५०,९. 
| इन्दीवरदयामं (रामम्) ५०, १५. 
पद्मदलेक्षण (रामम्) ५०, २५. 

| (वैदेही समुपागमद् रावणः ) 
` रहितामकंचन्द्राभ्यां सन्ध्या- 
। भिव महत्तमः ५१, ३. 
कमलेक्षणा (सीता) ५१, ५, ` | 

| विहीनां रामचन्द्रेण ( सीतां 



( ३६ ) 
रावणः समुपागमत् ) । | व्याघ्टयास्तरुणपुत्रायाः प्रजामा- 

रोहिणीं शरिना हीनां । दातुमिच्छसि । सिं सुभ वने 

शिवि घोर इव ्रहः॥ ५१, ४. दुगे मौख्यौद् दोधूयसे पदा । 

(रावणो) अभ्यगच्छत येदेीं ¦ ५२, ३९. 

चिच्रामिव शनेश्चरः ५१, ^. (न शक्या स्पष्टम) आदित्यस्य 

स (रावणः) पापः साधुरूपेण । प्रभा यथा ५२१ ३४. 

तृणः शूप इवादृतः ५१,९. अधि सूच्या तिशशसि 
पृणैचन्द्र निभानना ( सीता ) । जिह्यया खिद्यसि श्चुरम् । यो 

५१, १०. ` रामस्य प्रियां भायोमपरर्तँ 
(सतिं) पश्मटीनामिव धियम् त्वमिच्छसि ॥ ५२, ३५. 

५१, 4३. | यदन्तरं सिहँश्टगाल्योवैने 

मनो हरसि मे रभारु नदी- । यदन्तर स्यन्दनिकासमुद्रयोः।. 

करेग इव प्रवम् ५१, १५. । सौराषटसोवीरकयोयैदन्तरं 

( सीता ) काञ्नाम्भोजगभाभा | तदन्तरं वै तव राघवस्य च॥ 

५१, १६. | ५२, ६७. 
हीः कान्तिश्च शुभा टलक्ष्मीरथवा | यदन्तरं काञ्चनसीखलोहयो- 

त्वं वरानने ५१, १९. | यदन्तरं चन्दनवारिपड्कन्योः । 

मरहाचरमिवाकम्प्यं नागेन्द्र- | यदन्तरं हस्तिविडाखयोषेने 
सरश पतिम । मदोदधि- | तदन्तरं वे तव राघवस्य च ॥ 

मिवाक्षोभ्यमह राममयवता॥ ५२, ३८. 

५२, ३२. | यदन्तर वायसवैनतेययो- 
पूणचन्द्रनिमे रामम ५२, २२. | यदन्तरं काकमयुरयोवेने । 
सिहाविक्रान्तगामिनं (रामम)५२,३२. यदन्तरं सारखगृद्धुयोर्वने 
सिहं सि्ीव दुधैषेमहं राम- । तदृन्तर वे तव राघवस्य च ॥ 
मचुवरता । जम्बुकर्त्व नर- ५२, ६९, 

श्याघी मामुपाखितुमिच्छति॥ हृतापि तेष्द न ज्ञरां गमिष्ये वजो 

५२, ३३. | यथा मध्िकया निगी्णैः। ५२,४०. 



गाश्रप्रकरचव्ययथिता वभूव 
स्पृष्टे मुक्ता कदली गजेन 

९५२, ४. 

मृत्युरिवोम्रतेजाः (रावणः) ५२१४२. 

विद्रवन्ति भयाद् भीता 

मृत्योरिव सहप्रजाः ५३, `. 

शिखिप्रमे ( नेतरे ) ५३, ५. 

दीत्ाद्युःदिरिरांद्यु्मे भया- 

त्खंपदयते रविः ५४, ५. 

निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्ति- 
मितोदकाः। भवन्ति तन्न यत्रर्द 

तिष्ठामि वरवर्णिनि ५३, ^. 

(लङ्ग) इन्दरस्येवामरावती ५३,९. 

पदाभिहत्येव पुरा पुरूरवसमभुवंशी 

५२४ 4५. 

जवेद्धि लोकान्तरगोऽप्यमत्यः 
५३२, २. 

(रोषणः) जीमूतानिचयप्रभः ५४, ९. 

पद्माक्षी ( सीता ) ५८, १६. 

पन्नगेन्द्रवध्रूमिव वेष्टमानाम् ५७,२२ 

इन्तादिव फटटं पक्त पातयामि 

रथोत्तमात् ५५, ७. 

(मात्वा घोरेण चश्चुषा) दहेद् 

दृ हनभूतेन इक्षमिन्द्राद्ानियेथा । 
५९, १६ 

न शक्तस्त्वं बलाद्धरतु...रेतुभि- 

न्यायसंयुक्तेमंढो वेदश्रुतीमिव । 
५ 4 9 २२. 

हे ) 

, कमटपज्राक्षी (सीता) ५५, २९. 

स सम्प्रहारस्तुमुलः...वभूव 

वातोद्धतयोर्मेघयो्मगने यथा । 

५६, ३. 

सपश्चयोर्मास्यवतोमेहा- 

| पव॑तयोरिव । ५६, ४. 

| पुणेचन्द्रप्रतीकाशं (छत्रम) 
| ५६, १२. 

। विष्रपानं पिबस्येतत् पिपासित 

| इयोदकम् । ५७, ५. 

। बन्धाय बडिशं गृह्य खामिषं 
। जलजो यथा । ५७, ६. 

अवरूढो वरारोहेयेशा स्याद् 

दृष्टवारणः। ५७, १४. 

नीटजीमुतनिकाशवर्ण, 

रान्तमिवाभ्रिदावम् (जटायुषमः) 

५७, २३. 

। शशिघ्रभानना (सीता) ५७, २४. 
नक्चत्रमाल्या विमला मेरु नग- 

। मिषोत्तमम्। ५८, ५. 

। सीता ताराधिपमुखी ५८, २. 

। आक्रन्दमानां सन्त्रस्तां 

। किश्नरीं वा वनान्तरे | ५८, ५, 

क्रोशन्तीं कुररीमिव ५८, ७. 

| राजपुश्री रराजाथ विद्युस् 

सोदामिनी यथा । ५८, १३ 

अधिकं परिबभ्राज गिरि्दीति 



( ३८ ) 

इवाभ्रिना ५८, १४, 

भासे जटदं नीरं भित्वा 

चन्द्र इयोदितः। ५८, १६. 

पद्मपत्राममः,रुदितस्यापमृष्टास्रम, 

चन्द्रवत् प्रियदशेनम, 

कनकप्रभम् । (वदनम) 
८, १७; १८. | 

राक्चसेन्द्रसमाधूत तस्या- 

स्तद्वदनं शुभम । शुद्युभेन 

विना रामं विना नक्तमिवोडपः ॥ 

५८, १८. 

सा हेमवर्णा नीटाङ्गं मैथिली 
राक्चषसाधिपम्। शुशुभे काञ्चनी 

काञ्ची नीरं मणिभिवाधिता ॥ 
५८, १९. 

सा पद्मगोरी नीर्ाङ्के रावणे 

जनकात्मजा । विद्युद् भ्रान्ता 

इ्वाम्भोदेः शुहुभे तप्तभूषणा ॥ 
५८, २१. 

तस्या भूषणशब्देन वेदेष्छा 

राक्चसाधिपः। बभूव पिमखो 

नीरः सघोष इव तोयदः ॥ 

८१ २२. 

भूषणर्विविधैःसा तु राक्षसेन्द्- 

मरशोभयत्। नक्चन्नमाखा विमला 

वेरं नगमिवोत्तमम् ॥ ५८, २५. 

खघोवाण्यवघकीयेम्व उल्का 

। भ्रष्टा इवाम्बरात् । = ५८, २६. 
+ 

| (तूपुरं) विदयुदबलयसङ्भूशम । 

तचुपद्छवरक्ता सा नीटङ्खः 

राश्चसेश्वरम् । अहोभयत 

वेदेदी गजकक्चेव काञ्चनी ॥ 
९८, २५; २८. 

तां महोत्कामिवाकाश्ञे 

। दीप्यमानां स्वतेजसा । ५८, २९. 

वैदेह्या न्यपतद् (हारो) दिषो 
। गद्धेव भूतले । ५८, ३०. 

मा भरिति विधूताग्रा व्याजहु- 

| 
| ५८, २७. 
| 
| 

रिव पादपाः। ५८, ३१. 

नलिन्यो ध्वस्तकमटाखस्त- 

मीनजखेचराः । सखीमिव 

निरच्छरसाः रोचन्तीव स्म 

मेथिटीम् ॥ ५८, ३९. 

जलटप्रवाहविसर्तेःमधङकैरचिदत- 
बाहवः ....... विक्रोशन्तीव 

पर्वताः ॥ ५८, ३५. 

(मथि) पूणं चन्द्रनिभानना 
५९, >. 

न त्वं तयोः शरस्पद सोदुं 

राक्तः कथश्चन। वने प्रज्वलि- 

। तस्येव स्पशंमभ्नेविहङ्गमः ॥ 
५९, १५. 

न हि रखमीदशं त्वा त॑स्या- 



( ३९ ) 

लीक महात्मनः । जीवितुं | राघषे निविषाणि स्थुः सुपण 

राक््यसे मूढ विध पीत्वेव | पन्नगा यथा ६२, ९. 

बालिशः । ५९, २५. | दारीरं वि टर दिष्यन्ति गङ्का- 

कोरोयं कनकप्रमम् ६०, २. करूरखमियोमेयः ६२, ५. 

जहार तां सुसंहृष्ठो रूपिणीं परोगयुपगतस्येव जीविन तव 
मरत्युमात्मनः । उत्सद्कनेव दमम् ६२, १०. 
भुजगीं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाविषाम्। | संरग्धश्चरणोत््ेपेदारियन्निव 

६५, ७. मेदिनीम् ६२, १८. 

नूगेमतीयाय चापाच्छर इव च्युतः । आनयध्वं मम॒ वदो वन्यां 

६०, <. | गजवधूमिव । ६२, ३०. 
निदध्यौ रावणः सीतां मयो | राक्षसीवशमापन्ना व्याघ्रीणां 
मायमिवासुरीम ६०, १३. | हरिणी यथा । ६२, ३१. 

शर्मोप रुप्स्यामि घनं ब्ध्वेवनिधेनः, विस्वरं प्रनिमुश्चन्ती जटा- 
६०, 2५. ' द्रामिव दुन्दुभिम् । ६६, ५. 

वायुवेगीरिवाक्रान्तां मजनी ` क्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते 

नावमणवे ६९, 3. पद्मिनीमिव ६७, ". 

मलिनमपि शोभिताम् ` सुदृन्तमिव बश्चेश्च म्छान- 
६१, 3: ५  पुष्पफलद्रुमम् । ६७, "\ 

श्रगयूधपरिग्रश्ं खगीं इवभि- वि्ोपमस्तनी ६७, ११. 

रिवाच्रतम् ६१, ५. ` करभोरु ६७, १३. 

चन्द्ररेलामिवाम्भोदे च्छ ` तिलकोपमा ६७, १५. 
क्नामम्बरे निरि ६१, ५. ` अशोक रोक्षापनुद रोकोप- 

सद्यो बनादुपानीतां अस्तां . हतचेनसंम् । ६७, १५. 
वत्सतरीमिव ६९, ५. , पक्रतालानिभस्तनी । ६७, १६. 

विमाने सूयेसड्कमशम ६१, :० मुगशावाक्षी ६७, १५. 

पद्मसङनशम ( वदन ) ६१, ३२. ग्ुगविक्षोभिणीं कान्त्या 

धमेसेतुरिवापरः ६२, >. | श्युगीभिः सहितां बने । &७, १८. 



चम्पकटेमाभा 

नवपलवकोमण्टो (भुजौ) ६७,२८. 
व्याघ्रमध्यगतेवासीद्धरणी 

श्रस्तटोचना । 

सार्थेनेव परित्यक्ता ६७, 

जपापुष्पनिकारोः ( श्वन- 
जबिन्वुममः ) ६ [4 ~ 3 

रामो मत्त इव स्खलन् । ६८, १३. 

६८.१५ मुक्तामणिनिभं (धनुः) 

तरुणादित्यसखडुगशं (छत्रम) 

६८, १६. 

प्रभा यथा सूयैमिवास्तपवैते 

विहाय (याता ) ६८, २४. 

पङ्कमास्य विपु सीदन्त 
मिव कुञ्जरम् ६ 

( प्राप्स्यसे मेधिदटीं ) यथा 
विष्णुमेहावाहो वि वदा मही- 

मिमाम 

गतसूय॑सिवाकारौ पुर इत्तो- 

त्सव यथा । प्रतिभाव्ययमा- 

वासो हतवीर शवाहवः ।६९, २२ 

परित्यज्य यथा स्वगमभिजाने 

यथाम्रतम् । ६९, २४ 

नाशायित्वेव सवेस्म 
(अभिशोचामि) ६९, २ 

क्र्धोऽब्रबीद्गिरिं तं तु सिंहः 

९ ष 

६७, २७. 

६७, ३०. 

१ ९ [] 

् ॥ । 

६९१ *२, 

४9 ) 

धुद्रम्रगं यथा। ६९, ८४. 

दिधक्षुरिव पावकः ६९ ४८. 

सम्प्राप्य पण्डितः छच्छ्रं नेष 
शोके निमज्ति । मुखस्त् 

कृचछमासादयय शिलेवाम्भसि 

 मज्ञति ॥ ६९, ५६. 
अप्राज्ञ इव क्रि प्राज्ञ मार्या- 

` हेतोर्विमुद्यसि । ६९, ५4 

| संहत्येव शशिज्योत्स्नां ज्वलन् 

। सूय इवोदितः। ७०, १, 

। निरन्तरमिवाकाशं करिष्या- 

म्य सायकैः। काटक्षयात्... 

` अभिक्रुद्धं इवान्तकः ७०, २५. 

| ( शोकः प्रदीपयति ) सीता- 

` ` । हरणतीव्रोऽसौ दावाप्निरिव 

| पवेनम । ७५, ३.१. 

| लोकानां शङ्कया युक्तं संवतंक- 

` मिवानलम् । ७९१, १, 

। हन्तुकामं प्ुपति कुद्धं 

 दृश्चकतुं यथा | ७९१, १, 

` नालं ते विधिये करै दीश्चिन- 
स्येव साधवः। ७९, १५. 

|  श्रुतपिपासापरिश्रान्तमाशी- 
। विषमिवोद्धतम । ७२, २. 

|  वज्नाप्रिसमवेगेन विद्धं शोक- 
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महेषुणा । सीताहरणदुःखा्तं ( बाह ) परिघसन्निमो, 
व्यथितात्मानमातुरम् । ७२, ८. | पञ्चास्याविव पन्नगो ७६, २६. 
जातक्रोधः सहस्राक्षो वज्नेणेव सवाणायुधखड्धौ तु तीक्ष्ण- 

विरोचनम् । ७३, १३. | श्द्धाविवपभो ७६, ३२. 
समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम् ।  काटाभिपन्नाः सीदन्ति 

७३,१४. | बाटुकासेतवो यथा ७६, ४२. 

यामोषधिमिवापुष्पामन्वेषसि | नादयन् जटदो यथा ७७, ७. 

महावने । ७३, १६. | तच्छरीरं कबन्धस्य घुत- 

तमसीव च वर्तेते बुवुधाते  पिण्डोपमम् ७८, ३२. 

न किञ्चन । ७४, २. | देवारण्यखमे ( वने ) ७९, २५. 

खब्धोऽखुतमिवामरेः ७६, ८. | मेघघ्रनप्रख्यं ( वनम् ) <०, २. 
या च त्वां सुषुवे देवी वज्ना- बाटाकंसररोः पद्यैः पदी्ता- 
युधमिवादितिः। ७४, १०. | भिव सवैतः ( पम्पाम् ) <९, २१. 

चन्द्रज्योत्खेव निमेखा ७8, ११. | दीटाभा दरुमाः सशिखरा इव 

अरुन्धतीव पुण्याख्या ७४, ११. ८२, ३. 

सन्निपत्य शिरो भूमौ प्रसाये पुष्पैः परिस्तोमेरिवोदयतेः ८२, ४. 
चरणौ तथा । विक्षिप्य च हाटकप्रतिसेच्छन्नान् वरान् 

शारीरं खं पपात धरणीतटे ॥ पीताम्बरानिव ८२, ११. 

७५, २०. | भं विनदमानश्च कोफिलो 

कालो हि वुरतिक्रमः ७५, २३. | मामिवाहयन् ८२, १३. 

खंजक्े विपुखः शब्दो वक्ष्यतीव न भीः कार्या 

मञ्चक्निव महद्वनम् । ७६, १४. | हैमैरर्थी गगेरयम्। = <२, १५. 

बनस्य तस्य शब्दोऽभूद् | मत्प्मरसादमिवाहौकं करेण 

दिवमापूरयक्निव । ७६, १५. । परिमाजेति ८२, १६. 

कबन्ध) महागिरिमिवो-  । ( सन्तापयति ) नवोदित 
च्छत-रेखिहानमिवान्तक- | इव ग्रहः <२, १८. 

७६, १८; २०. | परिचुम्बति संग्छिष्य च्रमर- 
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शूतमञ्जरीम् । नवसंगमसंह्ः 
कामी प्रणयिनीमिव २, २३. 

विक्षिप्तः साम्प्रतं नार्या 

सव्यटीकर इव प्रियः <२, ४. 

आहयन्तीव चान्योन्यम् ८२, २५. 

पप पुष्पवहो वायुः सुखस्पशैः 

तरुणसूयेवत् ८२, ३३. 
भीताभिरिव वह्टीभिः 

कुटमलाञ्जल्यः कृताः ८२, ३४. 

निःश्वास इव सीताया 

वाति वायुः ८२, ३८. 

निष्पन्नेदैरतो रम्यः प्रदीसैरिव 
सुखावहः । तां विचिन्तयतः | किद्युकेः ४ 
कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥ नीपयन्तीव मे कामं विविधा 

८२, १७. | मुदिता दिजाः ८२, ५०. 

तज्ेयश्िव संयाति सिंहः ८२,३१. | पव हि रक्ष्यते नारी न त्यया 
नलिन्यः सम्प्रकाशन्ते जले राश्चता यथा ८२, ५३ 

€ ड 

११-अपप्रयागसम्रहः 

अजायत १९, २०. | असे ७२, १५. 

अनुक्ञात्वा ४२, ४. | अवकीयैन्त ८८, २६. 
अनुशाससि ५४, २५. | अवतिष्ठति ३४, ३, 
अन्वशासत् १, ६८. | अवखीदनम ७४, १८ 

अन्वेषत् ७६, २; ५४. | अदनात् ६३, २५. 

अपश्यती ५८, ४१. | आनयितुम् ४८. २५. 
अभिगच्छामहे ५, ५२. | आनयिष्यति ५४, ३३. 
अभिसन्तप्येत् <, २२. | आनयिष्यामि ४१, २८; ४३, १८; 
अभ्यगच्छत ५१, <; ११. ४४५ १६. 
अभ्यगच्छन्त ७, १, नेष्यते ७८, ५०. 

अभ्यधावत ३१, १. ` न 
अभ्यधावन्त २३९ २. | इच्छामहे क 
अभ्यहनत् ३९, ५. । उद्यन्तम् ९, ५. 
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उदीक्षती ४८, <. | पिण्डीरृत्वा ७५, ३८. 

उदीक्षन ६, °. | प्रतिकलम् ६५, १३. 
उपलक्षये ७६, ११. | प्रतिगृहीतव्यः ८.4 

उपलप्स्यामि ६०, २४, प्रतिपेदतुः ७६, ४, 
उपस्थास्यति ६९, ८. , प्रतीक् ४८, २८. 

ग्रह्य ५७, 8; ६०, ६. | प्रत्यनुभाषतः ५५, १६. 

चिन्तयानः २, २६; ६१, २. | प्रभवते १०, २५. 
चोदयस्व ३०, २. | प्रलोभयान- ४७३, १६. 
जिहदासमाना ६९, ५. | प्रटोभयित्वा ४६, १५. 
जीवमानस्य ५९५, २६. | प्रेक्षतः २३, १६. 

तिष्ठते ३७, २०. | व्ववन्त्याः ५२, २०. 
त्रायेत् ६६, १०, | भवेत ३५, २७. 

चि ४९, १३; ६६, १०. | भ्राजति ६१, ३२. 

वहिष्यामि ७५, ३२. | भ्राजिष्यति ४८, २७. 
दिलीपरघुसेश्वाकुव्यूढाम ७४,१९. | भ्राम्यते ६७, ३२. 
नन्दमान- ३०, ४; २८, १६. | न्रियेयम् ७७, १४. 

नयित्वा ६२, २९. याचतः ६१, १९. 

नयिष्यसि ५९, २६. | रश्चस्व ११, १२. 

नदयसे ५५, २५. | रक्षिष्ये १९१ ५७. 
निमन््याणा ५१, ३३. | रक्चत ७, १४. 

निषेदयित्वा ४, १६. | रम ६१, २५७. 

निषीदस्व १६, २३. | रुदन्ती ५८, १२. 

पतौ ५४, २२. | लप्स्यामि ६०, २३. 

परित्यश्ये २६, १५. | लिद्यसि ५२, ३५. 

परिषश्राज ५८, १४. | वध ६२, २० 

पद्यमान २८ १६; ४७, ८. | वधिष्यति ५, ५३; २६, १५ ५५, 
पद्यस्व ६९, ५०. | २४} ७८} २४, 
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वधिष्यामि २५, ४. } विखिस्मयुः ५१६१ १४. 

वतैताम् ७८, १८. | बवीश्चन् ६७, ३३. 

चचन्दतुः ९; १९. | वेद्ये ६९, २८. 

वाशते ६४, «. | रायिष्राः ६२, ५. 

विनन्दते ७६, १३. | संवेष्यत ७६, १५५. 

विनरिप्यति 4७, १. | खञ्चिन्नयानः ७८, ४३, 

विनरिष्यसि ५9, १३. ` सहिष्यति ७२, ७, 

विटपमानः ६८, १२. ' रफुरते ९९2 

विससनजतुः ७८, ‡५. स्वप्स्यसे ३५, १७. 

१--कन्दोवेषम्ययुक्तपदयां शसंग्रहः 
| ॥ 

संप्रीयमाणो ब्रहुशाः-। १, ३३. | <, २४. 

कामपृक्तस्वहदया-। १, ५७. | उदयन्तं दिनकरं-। ९, ५. 
आगच्छता च विजन-। १, ६५. | तौ संस्परशन्तौ चरणौ-। ९, १०. 
दीयमानां च समां-। ३,१९. | पतशनिभित्तं विजने-। १०, <. 

त्वया मम प्रीतिकर-। ३,२८. न रोचते मे गमने-। १०, ५०. 

प्रसाद्यमानश्च मया-। ५, ४२. | क्षत्रियाणामिह धनुः-। १०, १२. 

हत्वा महाभीमवलं-। ६, १. | कच शाखं क्र च वनम्-। १०,२२. 
फलाहारे च निरता-। ७, ^. | वसन्तो धमेनिरताः-। १९, ५. 

पितृभक्तश्च नगरे-। ७, १२. | सवैकाटं च नियताः-। १९, 8. 

ततस्दिश्षवाकुडपौ- । <, 2. | ते भक्ष्यमाणा मुनयः-। १९१, ५. 

रामोऽहमस्मि भगवन्-। <, ९. | किं करोमीति च मया-। ११,१०. 
तथा समाख्याहि च मे-। <, ; ३. | इति रामस्य स मुनिः-। १३, १२. 

ऋषिसघानुचरितः-। < ५. | तच्रागस्त्याश्रमपदं-। १३, १३. 
तमेवमुक्त्वा वचनं-। <, २२. | द्दह रासः शतशाः-। १५, 8. 

सन्ध्यां निचरन्तां र्जनीं नीरीकष्य- । ¦ रस्तिष्टस्तप्रमथितान- | १५, ६. 
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भाज्यधूमाक्ुटवनः-। १५, १०. 

एवमुक्तः स मुनिना-। १६, १२. 

यो गरहायातमातिथिम-। १६, २५. 

यथाशप्तश्च मगवन्-! २७, १२. 

शेत्यादसह्यमपि च-) २९, २२. 

कुण्डकारण्यनिलटय-। २६, १५. 

सरैः साध मुनिगणाः- । २८, २६. 
पतच्चान्यञ्च बहुधा-। २८, २९. 

संप्रहारश्च सुमहान्-) २९, ५. 
ख्यापितः खल्वसि मया- । २९१ `. 

तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहा-। २९१५. 

३९, १. 

३१, २२. 
दुरधर्भान् दुविषदहान्- । ३०, १६. 

स दशनीयो बहुधा-। ३३, २. 

प्रतियुध्यसख समरे-। 

नुद्यमानः खपरिध-। 

प्रबरद्धनिद्रां शयिते-। ३५, १८. 

खक्ाप्पदीनवदनाः-। ३५, २१ 

ये तु नेच्छन्ति षिषयं-। ३७, ५. 

प्रविवेश्षा्रमपदं-। ३५, "3. 

ततः कृष्णाजिनधरं ३९, #१. 

श्ुष्करमासीच्च वदनं-। ३९ ६४. 

अयुक्ताचास्चपलः-। ४०, ३. 

न तं सपथेस्तां दत-। ४०, २०. 

किप्ु्यमं व्यथमिम-। ४०, २१. 

मयं सवस्य जनयन्-! ४९, १. 

अपि गत्वा दशरथ-। ४९, ४ 

हतशेधानरारणान्-। ४९, २". 

हतदारान् इतधानन-। ४९१, २५५. 

धर्म पुरस्कृत्य मया-। ४५, २. 

अमन्बयित्वा सचिवैः- । ४५, १५. 

कुन्देन्दुहं ससदरो-। ४८, २. 

उवाच संहष्मनाः-। 

अथ भ्राजिष्यति श्ुभा-। ४८१२५. 

विमुक्तधर्माश्चपलाः-। ५०, २९. 

मणिप्रत्रेकाभरणौ-। ५९, १४ 

स संप्रहारस्तुमुलः-। ५६,२३. 

त्वया मथा रहिता राजपुत्री 

६४, २०. 

मया बाला च रहिता-। ६७, ३१. 

म्रामिहोत्सञ्य करुणम- । ६८,२३. 

<; १.४. 

कार्पण्य शोकोपहतः- । ६९, : ° 

विंहारकाटे दयिता-। ६९, २. 

पव विष्ट्य वहुशाः-। ६९ ४४. 

ते रोकमोटाभिहतम्- । ६९, ५. 

मायामास्थाय विधमा- 1७५, १. 

आस्यात् सुखा रुधिरं-। ७५,१६. 

ददं चोचाच वचन- | ७५, १५. 

न वरजैयाम्युपगतं-। ७9, १५. 
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१३-सूक्तिसंग्रहः 
छलटच्दिद्रा हि राक्चसाः 

यासां खीणां पियो भर्ता 

तासां लोकाः सनातनाः। ९१, ५५. 

१, २९. 

श्रीणामायस्वभावानां 

परमं दैवतं पतिः । ९, ५५. 

भवैनाथा हि योषितः। १. ५५. 

नित्यं गुरुः पतिः। १, ६ 

पतिद्ुभरषणान्नान्यत्तपो 

नार्या विधीयते । १, ९९. 

मनष्यसदश्ी बुद्धिस्त- 

स्याखीद् धै्यनाशिनी । २, ११. 

सरशाश्चावङृष्टाश्च लोके 

कन्या पिता वरात्। प्रधषेणाम- 

वाप्नोति शक्रेणापि समो यदि ॥ 

२, २३. 

पूजनीयश्च मान्यश्च 

राजा दण्डधरो गुरः। ४, ५५ 

वृण्डश्च (इन्द्रस्थे-) व चतुमागः 

प्रजा रक्चति राघव। ४, १८. 

अवरे चापिमे राम 

प्रक्े्तव्यै कलेवरम । ५, ४७. 

रक्षसां गतजीवानामेष धमे: 

सनातनः। अवटे ये निधीयन्ते 

तेषां लोकाः सनातनाः ॥ ५, ४८. 

पतसि किल देवानां 

घयो भवति नित्यदा । ६, १२. 

॥ 

| 
1 

ब्रह्मलोकं न गच्छामि 

हयनभ्यच्यं प्रियातिथिम् । ६, 2४. 

राजा स्वानिव प्राणानि 

हटोकान् सुतानिव (रश्चेत्) ७, १५. 

| अधर्मो हि महांस्तस्य भवेदिह 

| 
५. 

` | 
महीपतेः । यो हरेद् बिषड़्- 
भाग न'च रक्षेत पुत्रवत् ॥ ७,१ ४. 

तस्माद राज्ञस्तु पडभागः 
प्रजा घर्मेण रकश्चतः। ७, १७. 

मिथ्यावाक्यं न ते भूतंन 

| भविष्यति च प्रभो। १०, ५. 

। कुटेऽप्यसम्मत स्रीणां परेषां 

धमेदूषणम् । १०, ५. 

। निर्वरं क्रियते मोहात् परप्राण- 

विहिसनम् । १०. ५. 

॥ 

1 

| 
1 

॥ 

| 
1 

सेहाश्च बहुमानाञ्च स्मारये 

न च शिक्षये । १०, १९. 

न कथश्चिदसत्कार्यं 

गरहीतघ्नुषा त्वया । १०, १९. 

धनुषा कायैमेतावदार्तानां 

। परिरक्षणम् । १०, २१. 

क्चशस््रंक्च वन क्च 

छत्रं तपः क च । व्याविद्ध- 

मिदमस्माभिरेषर धमेस्तु पुज्यताम्। 
१५; २२, 
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अनार्या कलुषा वुद्धिर्जायते 

शखसेवनात् । १०, २३. 

धर्मादथः प्रभवते धर्मात् प्रभवते 

सुखम् । धर्मेण लभते स्वर्ग 

धर्मसारमिदं जगत् ॥ १०, ८५. 

न सुखाह्टभते सुखम् । १०, २६ 

क्षतरियेधयिते चापं नातरशब्दो 

भवेदिति । ११, ३. 

बहुविघ्नं तपो नियं दुश्चरं 

चवै राघव । १९, १६. 

सत्यमिष्ठं हिमे सदा। ९५, ५९. 

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा 

सीते सलक्ष्मणाम् । न तु प्रतिज्ञां 

संश्चुत्य ब्राह्मणेषु विरोषतः ॥ 
१११२०. 

तथा संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमान् 

प्रति । नव संवत्सराः साधं गता 

रामस्य धीमतः॥ १३, ५. 

अपूजयित्वा काकुत्स्थ तपखिन- 

मुपागतम् । भुङ्के यः स परे रोके 
स्वानि मांसानि खादति ॥ १६,२६. 

यो गृहायातमतिधथि यथाशक्ति 
न पूजयेत् । द्वा स दुष्कृतं 

तस्य पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
१६, २५. | 

दुष्छृतं (दुष्करं) कृतवत्येषा 

(सीता) वने त्वां न जहाति या। 
१७ ८. 

एषात्र प्रकृतिः खीणां सृष्टिश्च 

पुरुषषम । पदस्थमनुरज्यन्ते 

विषमस्थं त्यजन्ति च ॥ १७, ५. 

शतहदानां खोटत्वं शसख्राणां 

तीक्ष्णतां तथा । दहनानिटखयोः 

दोध्यमनुकु्व॑न्ति योषितः । १७, ५. 
न तथा कालकूटं हि विषं 

हन्याद् यथा सियः। १७, ६. 

कऋषीणामभयं वीर 

दातुमहेसि मानद । १६, २९. 
उद्यतानां हि युद्धाय येषां भवति 
लक्ष्मण । निष्प्रभं वदनं दीनं 
तेषरां विद्यात् पराजयम् ॥ २९, ९. 
अनागतविधानं च 

कलेव्यं शुभलक्षण । २९, १०. 
सेहान्नो विङ्कवं मनः। २९, २१. 

उद्वेजनीयो भूतानां चदौसः 

पापकमेङत् । चरयाणामयपि 
लोकानामीभ्व रो नावतिष्रति ॥ 

३४, ३. 
कमे रोकविरुद्धं तु कुर्वाणं 
क्षणदाचर । तीक्ष्णं सर्वो जनो 
हन्ति सपं दष्टुमिवागतम् ॥ 

२३७५, ४, 
न चिरं पापकर्माणः कुरा 

लोकजुगुष्सिताः । रेश्वर्यं 

प्राप्य तिष्ठन्ति जीणैमृखा 
इव दमाः ॥ २३७, ७, 
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अवद्यं खमते कर्ता फलं पापस्य 

कर्मणः। क्षयं पर्यागते काटे दरुमः 
फटमिवाचऋतो ॥ ३४, ८. 

न चिरात्प्राप्यते छोके पापानां 

कमणां फटम् । सविष्राणा- 

मिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ 
३४, ९. 

आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं 

प्रशंससि । ३४, १८. 

विक्रान्ता बलवन्तो वे ये भवन्ति 

नरा भुवि । न ते गुणानां माहा- 

त्म्य कथयन्ति स्वयं मुवि ॥ 
३४, १९. 

प्राङृतास्त्वङृतात्मानो टोके- 

स्मिन् कुलपांसनाः । निरथेका 

विकत्थन्ते यथा राम चिकत्थसे ॥ 

२९, २०. 

बटटं व्यपदिशन् वीरः खमरे 

कोसिधावति । ३७, २१. 

कालपाशपरिक्सि्तो भवेत पुरुषो 

यदा । वाच्यावाच्यं न जानीते 

प्रारृतोसो भवेत्तदा ॥ ३५, २५. 

प्रसक्तं कामभोगेषु स्वेरख्त्तं 

मरीपतिम् । टोका न वहु मन्यन्ते 

इमरानाभ्रिमिव प्रजाः ॥ 

३७, ३. 

स्वयं कार्याणि यः काले नाचु- 

तिष्ठति भूमिपः । तस्यात्मा सह 
कार्येण तेनैवा विनयति ॥ 

३७, ५. 

अयुक्त चारं ददं शांमस्वाधीनं 

नराधिपम् । वज्ैयन्ति नरा 

दुराननद्रीपड्कमिव द्विपाः ॥ 
३७, ५. 

(ध्न) नराधिपाः । तेन मभ्माः 

प्रकारान्ते गिरयः सागरेष्विव ॥ 

३७, ६. 

येषां चाराश्च कोपश्च नयश्च 

जयतां वर । असखाधीना नरेन्द्रा 

ये प्राकृतेस्ते नरैः समाः ॥ 
३७, ७, 

राजानश्चारचक्चुषः। ३७, ९. 

तीक्ष्णमद्पप्रदातारं प्रमत्तं 

गचित राठम् । व्यसने सखवै- 

भूतानि नभिनन्दन्ति भूमिपम् ॥ 

३७, १५. 

अधभिमानिनमग्राह्यमात्मसभावितं 

नरम् । क्रोधने चव नृपति 

व्यसने प्रन्ति मानवाः ॥ ३७, १६ 

शुष्केस्तणी भैषेत्कायैमथवा 
लोष्टपांद्युभिः। नतु राज्यपरिभरेः 

कार्य स्याद्वखुधाधिपेः ॥ ३७, १८. 
उपभुक्तं यथा वस्त्रं स्रजोऽपि 

| ये तु नेच्छन्ति विषयं पराधीना 

| 
| 
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सरदिता यथा । पवं राज्य- सावमान तु यद्धाक्षयं न्यायतौ 

परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरथैकः। | हीनमुच्यते । नाभिनन्दति 
३७, १९. | द्राजा मानदो मानवजितम् ॥ 

अप्रमत्तश्च यो राजा धमेक्ञो ४२, ११ 
पञ्च रूपाणि राजानो धारयन्ति 

मरौजसः । अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य 

यमस्य वरुणस्य च ॥ ४३, १२. 

विजितेन्धियः। कतक्षो धर्मदीटखश् 

सं राज्ये तिष्ठते चिरम ॥ ३७, २१. 

नयनाभ्यां प्रप्त यो जागति 

| 
| 

| 
। 

| 
। 

नयचश्चुषा । त्यक्तक्रोधो- राज्ञो हि प्रतिक्रुलोयोन जातु 

ऽप्रमादश्च यो नयक्षः स सुखमेधते । ३, २२ 
पाथिवः॥ २७, २१. | बुद्धाः खलु न बुध्यन्ते सचि- 

सुलभा वै महाराज पुरुषाः  वास्नव रावण । ये त्वामत्यर्थ- 
परियवादिनः । अप्रियस्य मापन्न विनयन्ति न शाभ्य्ताः॥ 

खुपथ्यस्य वक्ता श्रोना च + 
दुकमः॥ ६. धर्ममर्थं च कामं च यशश्च 

पापडत्तो बहिःरीलः पाप- विपु जुषि । स्वामिप्रसादात् 
री 1 सचिवाः प्राप्नृवन्ति शि ॥ 

$ ज 9 ¶ 

स्लजनं हन्ति र्जा हन्ति खढुमेति ॥ पिप्ये हि तिष्ठन्तो मन्त्रिणो 

अकरुबेन्तोऽपि पापानि शुचयः ५ । जिने स्वाभिः 

पापसंश्रयात् । परपापेविनद्यन्ति | वेकव्य भराप्नुबन्ति + 
नागहदे ए । मत्स्या | हृदे यथा ॥ ̂ ९, “३. | राजमूो हि विजयो जयश्च 

खषदा तैन वक्तच्यं प्राय्तन । जयांवर । तस्मात्सर्वास्व 

विपश्चिता । प्रबद्धाञ्जलिना | वस्थासु रक्षितव्यो नराधिपः ॥ 
राते यद्रक्षेद् भूतिमात्मनः॥ । ७४, १०. 

‡ चारिक र “| न चापि प्रतिकूरेन नाविनीतेन 
वाक्यं चाभतिकूरं दि खदुपू रावण । राज्य पाटयितं 
हितं शुभम् । उपचारेण संयुक्तं । शक्यं न तीक्ष्णेन निराचर ॥ 
ष कव्यं साघु पाथिवे ॥ ४३, १०. ४७, १५. 
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परीतकाला हि गतायुषो नरा | सहहां मया। ७८, ३३. 
0 

हिने न गृह्णन्ति सुहद्धिरीरिनम्। मांसहेतोरपि सरगान् विहासार्थाय 

४४, १७. धन्विनः । घ्नन्ति टकष्मण राजनो 

रामादपि च मनैभ्यं मलैभ्यं  स्पष्टुमिच्छसि । ५२, २५. 
रावणादपि । उभाभ्यामपि म्ैव्यं कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान् 
वरं रामो न रावणः॥ ४६,१८. रन्तुमिच्छसि । ५२, ३५. 
अकाय यदि वा कार्यं कतेव्यं नतु सदोऽपनीतस्य द्यते 
नात्र संरायः। मतुराज्ञाथिना  कमेणः फलम् । काठे ह्यन्तो 
ह्यत्र स्वरी वाप्यभिकां्षता ॥ | भवेदत्र सस्यानामिव पक्तयः ॥ 

४७, १८. | ५७, २६ 
काममुक्तमिदं रौद्रं खीणाम- कथं राजा स्थितो धमे परदान् 

मयत च काकुत्स्थः किञ्चि- म्रगयायां वनं गताः ॥ ४८, २३. 

दन्यव्यातिक्रमम् । सतां ` राश्चसा दृष्टभावत्वाद् विक्त 
धमैमनुस्मरत्य न तु दार- , प्रभवन्ति हि। ४८, २६. 
प्रघषेणम् ॥ ४५, ८. ` अथः स्याह जीवन्त्या यः 

सवैस्वहरणादेतदेवं कर्म॑ ` प्रधानः खियः पतिः। ५०, <. 

ज॒गुष्सिनम्। स्वप्राणान् प्राणिनो , कष्मयामप्यवस्थायां न रामो 
ह्य्र हित्वा कुचैन्ति विक्रमम् ॥ | गदितं वदेत् । ५०, २०. 

४५, ९. | अप्रमेयं हि तत्तेजः शक्यं तु- 
स ( रामः ) तप्यमानस्तेजस्वी | लयित नवे । ५०) १९, 
समुद्रमापि शोषयेत् । ४५, ११. | स्वभाव पप नारीणां चिषु 
अमन्यित्वा सचिवरयो राजा खोकेषु कथ्यते । विमुक्तधर्मा- 

संप्रवतेते । न स निष्ठेश्धिरं श्चपल्टा भ्रातृमेदकराः स्त्रियः ॥ 

राज्ये सलिलं पुष्करे यथा ॥ | ५०, २९. 

७५, १५७. | दयां न प्रतिगरृह्णीयां सव्यं ब्रयां 

वरलमारभनां संख्ये पेध्वर्य च | न चानृतम् । ५२, १६, 
निरीक्षणे । ४६ २. | यावकस्य खम्द्धस्य रिखां त्वं 

| 
| 
| 



( ५१ ) 

परामृरोत् । रक्षणीया विदोषेण । यत् त्वा न भवेद्धमो न 
परदारा महायशाः ॥ ५५, ५. | कीर्तिम यशो शुषि शरीरतो भवेत् 
न तत्समाचरेद् वीर यत् परस्तु | कमं कथं प्राक्ञस्तदाचरेत् ॥ 
विगदेयेत् । (१ न त् | ' ` | नश्चुतं न मेच दृष्टं परदाराभि- 
यथात्मनस्तथाऽन्येषां वारा अरभेणस्न) ५५, २१. 
र्या वि्ोषतः । आत्मानमुपमां हा वा हरते शरः रोते वा 
रत्वा स्वे दारेषु रम्यताम् ॥ निहतः परः । ५७, ८, 

५५ ^ | पापानुबन्धो यस्य स्यात्कमेणः को 
कामं स्वभावो यो यस्यन | चु कमे तत् । कुर्वीत रोकाधिपतिः 
स रक्यः प्रमाजितम् । नहि | स्वयभूमंगवानपि॥ ५५, 1१. 
ुष्टात्मनामर्यां निवसन्त्यालये अनुबन्धमजानन्तः कर्मणाम- 
चिरम् ॥ 44, °. | विचक्षणाः । समित्रवान्धवजनाः 
अथैवायदिवा कामं नष्टं | सामात्याः सपरिच्छदाः । 
राखेष्वनागतम्। व्यवस्यन्ति क्षिप्रमेव विनदयन्ति तथात्वं 
वरात्मानो धमे पौटस्त्य धमेतः॥ विनशिष्यसि ॥ ५७, १२. 

१५ १०. | निमित्तटक्षणं ज्ञानं क्ञानेनां 
राजा धमेस्य कामस्य द्रव्याणां स्वरलक्षणम् । भवदयं सुख- 
चोत्तमो निधिः। धमे शुभं वा | दुःखेषु नराणां प्रतिदश्यते॥ ५८.३. 
पापं बा राजमूटं प्रवतेते॥५५,११. । नास्ति धर्मः कुतः सत्य नाजजव 
ग्रीवायां प्रतिसंयुक्तं काटपाशं नानृशंसता 1 यत्र रामस्य 
न पश्यसि । ५५ १“. | वेवेहीं भार्यो हराति रायणः॥५८,२६. 
सपेमाशीविषं बद्धं वस्तान्ते मत्युकाटे यथा मर्यो विपरीतानि 
नावबुध्यसे । ५५, 1५“ | सेवते । मुमूषूंणां हि मर्त्यानां 
भारः ख सम्यग् हतेभ्यो यत्पथ्यं तश्न रोचते ॥ ५९. २१. 
भारो यो न विषादयेत् । ५५, १८. स यौवनं ह्यधुवं भीरु । ६९१, २३. 

८ जीयेते यव्- तृणमन्तरतः कृत्वा राणं 
नामयम् । ५५, १८. । प्रत्यभाषत । ६२, १, 
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थदा विनाशो देशाना दश्यते 
काटनिमितः । तदानार्याः 

प्र्नेन्ते नराः काटवश गताः ॥ 
६ २, ५५५, 

न शक्या यक्ञमध्यस्था वेदी 

सखग्भाण्डमण्डिता । दिजाति- 

मन्त्रसंयुक्ता चण्डष्ेनोपस- 

पितुम् ॥ ६२, १९. 

पनदर्स्यसि मद्धस्तान्न त्वां 

बाधिष्यते शुम । क्षुधा तृष्णा 

च समोर वर्षाणामयुतैरपि ॥ 

६२, 1६. 

पृथिवीं नास्पृशत् पद्भ्या- 

मनिमेषश्रणानि च । अरजोऽवर- ` 

धारी च हछयम्टानकुसुमस्तथा ॥ 

६३, २०. 
अशुभं बत घोरोऽयं गोमायुर्वाशते 
यथा॥ ६५; ४. 

विगहितं च नीचं च कथ- 

मार्योऽभिधास्यति | ६६, १५ 

न भवत्या व्यथा कार्या कुना- 

रीजनसेविता । ६६, १२. 

यवा घमेप्रधानस्य धमेसे- 

पविपद्यते। तदा दीनस्य सौमित्र 
भास्तिक्यमुपजायते । = ७०,५. 

म्तारमपि लोकानां शुरं 

करुणवेदिनम् । अक्ानादव- 

मन्यन्ते सवेभूतानि टक्ष्मण ॥ 
७०, 

मदु टोकहिते युक्तं दान्ते 
करुणवेदिनम् । निर्वीयिमिति 

मन्यन्ते नून मां जिद्शेश्वराः॥ 

७, <. 

यथा राजा यथा मुव्यु्येथा 
॥ 

। काटो यथा विधिः| मिथ्या नेह 

` प्रव्तन्तते सवभूतेषु लक्ष्मण ॥ 
\9 © | २ ५ | 

पुरा भूत्वा दुर्दान्तः सवे- 

भूतहिते रतः । न क्रोधव- 

रामापन्नां प्रब्रत्ति कलैमर्हसि ॥ 

७१, ४. 

चन्द्रे खश्ष्मीः प्रभा सूर्ये 

 यशः॥ 

गतिर्वायो भुवि क्षमा । पतश्च 

नियते सवं त्वाये चानृत्तम . 

७९१, ५. 

` युक्तद्ण्डा हि मृदवः प्रशान्ता 

` वसुधाधिपाः ७१, १२. 

समाश्वस नरेष्ठ प्राणिनां 

का न आपदः । स्पृान्त्यनि- 

 छवह्टोके क्षणेन व्यथयन्ति च ॥ 

७२, ६. 

न बुद्धया निहतः प्राक्ञो 

विविनक्ति शुभाष्युभे। ७२, १७. 

न शोचन्ति न इष्यन्ति 
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तत्तत्प्राप्य शुभ्ुभम । अदृष्ट- | स्वामी क्षिप्रं सप्रतिपध्यते ॥ 
गुणदोषाणामा्ितानां च | ७५, १४. 

कमेणाम् । अन्तरेण क्रिया ` सवत्र खलु इदयन्ते साधवो 
येषां फलकाले प्रवतैते ॥ ७२,१८. धमचारिणः । शूराः शरण्याः 

त्वद्विधा बुद्धिसम्पक्ना महात्मानो ` सौमित्रे तियंग्योनिगता अपि॥ 
नरषभाः । आपत्स्वपि न कम्पन्ते | ७५, २७. 
वायुवेगैरिवाचलाः ॥ ७३, ८. | शूराश्च वटवन्तश्च कलाख्ाश्च 

न चावसी (स) दनं साधो | नरा रणे। कालाभिपन्नाः सीदन्ति 
त्यद्धिधस्य महात्मनः। अत्यन्ता- | बाटुकासेतवो यथा ॥ ७६, ५२. 
सदशं कमे प्राङृतस्येव विद्यते ॥ | कालस्य सुमहद् वीयं सर्वभूतेषु 

७४, १८. । टक्ष्मण । ७६, ४१. 

उपरुन्ध्यन्ति मे प्राणा दष्टि- | देशकालौ सहायांश्च खशक्तेशच 
मरैमति राघव । पदयामि दक्षान् | बल्टाबले । नित्यं सच्चिन्तयानस्तु 
सवर्णान् शिरसो धूतमूधेजान् । | नानर्थाचुपपद्यते ॥ ७८, ४२; ५३. 

७५, १२. | हृदयं हि नरस्याह शुभं वा यदि 
गेन राम मृहर्तैन सीतामादाय | वाद्युभम । पूर्वं हि मनसा ध्यात 
राषणः । तस्मिन् नष्रं धनं पश्चावेव तदाप्यते ॥ ८१, ६. 
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